














সাপ 

উগ্র- হিজরত প্রস্তৃতি মাসিক পত্র হইতে পুনমূর্ভ্রিত । 

ইহাতে বজদেশের ব্রিরণ বঙ্গীষ ভাবার উৎপত্তি, বযঃক্রম-বিচার, কারক, 

“ভক্তির আকৃতি, সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতির . 

সঙ্গে ইহার ঘনিষ্টতা, ভাষার সংগঠন, বঙ্গীয় 

বর্ণমালার উৎপন্তি বিবরণ প্রশ্থতি 

বিষয়গুলি সুন্দররূপে লিখিত 

হইয়াছে । 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার-বিদ্যাবিনৌদ্-প্রণীত। 

২০৩। ২ নং করণওয়ালিস্ স্রীট 

মনোমোহন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। 

কলিকাতা 
৪৬ নং ব্রজনাথ মিত্রের লেম, বাঁমাপুকুর, নুতন জার্ধযমিসন যন্ত্রে 

ডি, ডি, বু কর্তৃক সুত্রিত। 

মুল্য ৪ বার আন। মাত্র 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমালোচনী। 

: সং ও টা | 
উগ্র-ক্ষত্রিয়- প্রতিনিধি প্রস্ভৃতি মাসিক পত্র হইতে পুর্নযু্ডিিত । 

ইহাতে বঙ্গদেশের বিবরণ, বঙ্গীয় ভাষার উৎপত্তি, বয়ঃক্রম-বিচার, কারক, 

বিভন্দির আকৃতি, সংস্কৃত, প্রাক, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতির 

সঙ্গে ইনুর ঘনিষ্টতা, ভাবার সংগঠন, বঙ্গীয় 
বর্ণমালার উৎপত্তি বিবরণ প্রস্থতি 

বিষয়গুলি স্স্দররূপে লিখিত 
হইয়াছে । 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার-বিদ্যাবিনৌদ-প্রণীত | 

২০৩। ২ নং কর়ণওয়ালিস্ স্ত্রীট 

*মনোমোহন লইত্রেরী হইতে প্রকাশিত। ন 

কলিকাতা 

৪৬ নং ব্রজনাথ মিত্রের লেন, ঝামাপুকুব, “নূতন আর্ধামিসন বস্ত্র” 

ভি, ডি, বন্ছু ফণ্তৃক মুদ্রিত। 

১৮টি) 



বিজ্ঞাপন । 

সস ০০ পিস 

বাক্ষাল।-স হিতা-সমালোচনীব প্রথমভাগ গ্রচাবিত হইল । মৎ্গ্রণীত কাবা কুম্তষের 

ভুমিকা কযেকখানি প্রস্থকের সৎক্ষিপ্ত সমলাচন দেখিয়া সন্কে অ[মাকে বিস্ত স্্রূপে 

বাজাল। সাহ্িত্যেব সদালে।চন লিখিতে আন্থুকোধ কবেন র্ ভু অিসবোখেই, আমি 

একার হল্টক্ষেপ সরি । তই একটা গ্রন্থে সমালোটন পলিি ধা কোন কোন বন্ধুকে দেখা- 
হলে, তই, সক লহ এ+বাকো বলিলেন, বাঙ্গাল! ভাষার"সমালোচন -লিখিতে হইলে, 

বক্ষে “কথায়, বাঙ্গালা ভাষাই বাকি? ইচ্চার উত্পত্তি কোথা হঈতে ; উচ্নার কাবক" 

সমালাদি কিকপ, উপান বয়ঃক্রম বা কত? অগ্রে এসব লিপিক1 পশ্চাৎ এ ভাষার সমাঁলোচন 

লেখা সঙ্গত 7; নতুব। অ.7দ্য।পাস্ত ্মুসম্পন্ন হইবে ন।; অতএব আপনি অগ্রে তাহাই করুন। 

বন্ধুদের এই যুক্তিযুক্ত কথায় আস্যাবান হইয়া ভাঞাই করিতে উদ্যত হইলাম । ছুই চাবি 

খানি ইল পাঠ কবিযা বক্গদেশেব বিবরণ লিখিলাম বটে ; কিন্তু বঙ্গীর ভাষার উৎ্পস্তি 

পিখিতে গিষাই লিষম বিপদগ্রস্ত হইযা পড়িলম 3 দেখিল।ম, উহ্বাব মুল ঘেখানে সে ভাবা 
আঘি অত্যল জানিলেও যে যে শাখাপ্রশাখাব মধ্য দিযা আসিয়া বঙ্গীয শাখার বিকাশ হই- 

যাছৈঃ সেই লেউ শাখাপ্রশাখাঞ্ডলি আমার জানা নাই; জানিবার জন্য অগত্যা আমাকে 

ফাএসণ, উর, হিন্দী, উড়িযা, তেলেগু, তামিল, মারহাটী, গুজরাটী, ভোজপুরী, সিদ্ধী, 

পরঞ্জাবী, তিব্বতী গ্রভূতি ন,না ভাষা অল্লাধিক শিক্ষা কবিতে হুইল । এত্গুলি ভাব। 

আ[বশ্যকমত শিক্ষ! কবিধ। এ এ বিষ (গুলি লিখিতে লিখিতেই সমালোচনীব আঁকার বৃহৎ 

হক, পড়িয্যাছে । হুতবাৎ ই বিষযগুলি লইয়াই প্রথমভাগ প্রচাব কবিলাম, ভবিষ্যতে 

দ্বিতীয় ভন্ভক্ষেপ কনা যাইবে, এইরূপ মানস আছে । 

এস্বলে ইহা ও বক্তব্য যে, অমি ষ্পবোনান্তি পরিশ্রম শ্বীকার কবিয়া, অনেক কুট তর্ক 

ও সুগম গবেদণান অধীন হুইয়" নর্গ, মত্য পঞ্ট্তোল তন্ন তন্ন করিষা "ষ কাণ্ড কখিগ্াঞ্ছি, 

তাঙ্তাতে এই নাটক নবেলের দেশে সাফল্যের আশা কোথায় এবং কিরূপ তাহা জ!নি ন1 | 

পাঠকবর্গ দি এতৎ্পাঁঠ বিধি উপকার বা অংহ্লাদবোধ করেন, তাস্1 হইলেই 

"সামার এতটা পল্প্রিম সার্থক হয় । অলমিতিবিস্তরেণ। 

কলিকাতা! । ] 
€ই চেত্র। সন ১৩০১ লাল। 

ভীঅক্ষয়কুমার শর্দ্দা । 



রেসি 

৭ 

/ 

শব সিসি 

/ ৯৯২১১ 

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী। 

ছজুকে পভিম্বাই বজদেশের দফাঁতিফা। 
ছল । অন্তঃসার শুন্ত ভুজ্জুকেব ছড়াহুড়িতে 

বেছ্দ হইয়া, বাঙ্গালী হস্তান্ষালন পুর্ববক 

লশ্ষবম্প করিতেছে, দেখিলে হাসিও আইসে, 

আবার অশ্রসংবরপও ছুক্ষর হ্ইয্সা ফীভাগ্গ। 

এর অহা বঙ্গগর্ভতে জন্মিয়া, চিরদিন 

তাহার ক্রোড়ে প্রতিপাঁলিত হইয়া, 
কন্ধেকদিনমাত্র বিমাভাব বাহ্ সমাদরে 

এমনই সুগ্ধ হইলেন যে, স্ীক গর্ভধারিণীতর 
নাম পর্যান্ত ভুলিলেন , তাহার কথাগুলি 

পর্য্যস্ত স্মরণ বহিল না। এপাপ সহিবে কেন? 

“যাবিচ্চনজ দিবাকর” আর্্যবংশে কি এ 

অক্কৃতন্ততাগস্্রান প.স্থ | স্যাবিলদ্দে পাপের 

ফল ফলিত বিন! বা অত্যল্প অপরাধেই 
স্বাজানুগ্রছে বঞ্চিত হইলেন শেছ্ে আর 

কি কবেদ, রাজনীতির হুঙ্জুক ভুলিহ্া, 

বৃখা। আকিঞ্ৎতিকর, অসম্বদ্ধ প্রলাওপ সার 
মাতার! বিষ বিপদ্প্রস্ত হইয়! পদ্ধিজেন 1 
কথায় ঝুলে “বল বুদ্ধি ভরযী। বিশ 'পেরুবেটি 
ফরসা” । প্লেন বিপৎপাত, অনি হেল, 

ছার তিনিই দন; সুখসর্ ছভবক্খধ 
বাদ | হিযি উর 

স্ব সে সত 

লীন বলবর্ষা প্রারই এইকপে “বালবৈধবা 

দগ্ধানা* কুলম্ীণা* কুচাঁবিব” অকালে 

বিলীন হইয়া থাকে । অন্ত এক সাধু পুকষ 

কয়েকদিনমাত্র বাবাণসী ধামে গুক্ষগূছে বাঁস 

কবিয়া ছুই একটা দর্শন-শাস্ত্রে লন্ধপ্রসর হইতে 
না হইতেই, হুজুকের পাল তুলিয়া! বঙ্গসাগরে 
বা্চ থেলিবাব জন্ত পাঁগল হইলেন। 

মযুরেব পক্ষে ভূষিত হইয়া বিজ্ঞানের 
সঙ্গে হিন্দুধর্মের সামঞ্জস্ত দেখাইতে থেলেন। 

সদর্প হস্তা্ষালনে, সগর্ব বাগ্জালে, অভি- 

নব ধবণধারণে, কুচিব্যঞ্জক ভাবভঙ্গিতে, 

সাধারণফে তৎকালে মুগ্ধ করিলেন বটে 

কিন্তু, কোন কোন সুচতুব ভিতক্কেব ভাব 

বুঝি, পার্থ হুইতে দুই একটা পাল্সক 
তুলিয়া অপদস্থ করিবার উপক্রম করাতে, 
অগ্নত্যা তিনি নির্দেশ হইয়া! ব্ঙ্গসীীক্কে 
বুারিত রৃহিলেন। ইহারই হুষ্কুকে আদ 
কালু কলিকাতায় খইক্বিধ আস্তুত গীরের 
স্থ্ি হট্গাছে। একাল পর্যাস্ত পৃদ্দিবীকে 
ফেবল এরি খন্ধ আছে, বা, মাহৰ ও 

ই ওগরিলি। নব হিরেদ 



২ সিটি ...১০৬১০....০১. 

মৃত কবিবর প্যারীমোহুন মুখোপাধ্যায় | কর। রাঁজনীতিই বল, আর ধর্ম্মকম্্ই 

দাড়ি ও চশম' দেখিয়াই,ত গীত বাধিলেন-__ ; বল, আঁর মসাজসং স্কারই বল, আর 

প্টাপদাঁড়ি:মুখে, চশম! ঢাক! চোঁকে, ভয়া-| দেশ-ছিতৈষীতাই ' -বল, হুজ্ভুকে কিছুই 

নক এক ঢঙ্ উঠেছে বাজালায়”; আজ তিনি | হইবে না) তজ্জন্য অন্তঃসারবত্তীর প্রয়ো- 

জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই এ জীবকে ঢঙের : জন; সুতরাং তৎসংগ্রহ্থেই সচেষ্ট হও; 

মিলন শবে অতিহিত ন। করিয়া থাকিতে | নতুবা, কখনও আর এই অধোগতির 

পারিতেন না। তার পর সংবাদপত্রের | ছুস্তর মহাঁপক্ক হইতে নিষ্কৃতি লাত কবিতে 

হুক। কোন সম্পাদক হয়ত ক্ছিকাল | সমর্থ হইবে না। 
সহকারী সম্পাদকের কার্ধ্ে ব্রতী থাকিয়া 
হাত পাকাইয্া, কেহ বা নর্ল স্কুলের ছই এবার বিদ্যাশিক্ষা ও ৷ ইউনিবারসিটার 

একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কেহ বাঁ! হুজুক। আজকালকার ছাঁত্রগশত ভারতের 

ইংরাজি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত ৃ ভাবী আশাস্থল (779920 1,098 ০0 

বিদ্যার খতম করিয়া, চতুরানন্দ পঞ্চনন্দ সম- | 17018 )। ভাহারাও কম হুজ্বুকশীল নন। 
ভিব্যাহারে সম্পাদকের আসরে নাঁমিলেন ; | তাহারা নামে বিদ্যার্থী, কার্ধো কিন্তু ঠিক 
অগাধ-জলসঞ্চারী বোহিতস্থানে গণুঁষজল- ; বিপরীত। কেননা, প্রর্কৃত বিদ্যালাত 
ফরফরায়মাঁন শফরী উপস্থিত হইল, কাঁজে ; বোধ হয়, কেহই ইচ্ছা করে না, কেবল 

কাজেই নাম দেখিয়া সমালোচনা আরম্ত | পাঁদ করিয়া কিরূপে লোকের নিকট 

করিলেন। নারদের রাগ-আলাপের ন্াঁয় ; বাহাঁছরী মারিব, তজ্ঞগ্তই সকলে বিব্রত । 

প্রক্ৃতকে বিরত করিতে লাগিলেন। তাঁরপরত | অকারণ চশম। ধত্রিয়। লোকের নিকট পঠন- 

সমালোচ্য গ্রন্থে পি, আই, ই, বাঁ কে, সি, | শীলতার পরিচয় দেওয়া কেন? রাক্তি 

আই, ই দেখিলেই একদম মাতি। বৈতা- | জাগরণ করিয়া উহার পরিপুরণের জন্য 

লিকরূপী মহাক্মারা অমনি “অস্থিবদ্দধিব- দিবানিদ্রার আবশ্যক কি? জানি, একথার 

চচৈব শঙ্খবৎ বকবত্তথা” বলিয়া! তারস্বে | উত্তরে তোমরাত বলিবেই যে, দিবসে 

গপ-কীর্তনে স্বর্গ মর্ত ছাইয়! ফেলিলেন। তিন ঘণ্টায় যে কার্য্য হইত, প্রান্তে এক 

'একালে স্থ কি ভু কেহ দেখিতে চায় না। | ঘণ্টান্স তাহা হইতে পারে । তজ্জন্যাই রাত্রি- 
হ্ককপ্রিয় বঙ্গদেশে ইজ্ুকওলাদেরই পোকা | জাগরণ করিয়। দিধানিত্রীক্ক বাধ্য । তোমা- 
বার। হুষ্ধপোঁধ্য বালক ' হইতে করপ্ত- | দে এ যুক্ধি মানা যাঁয় বটে, কিন্তু ভোমারা। 

কম্পিতযন্রি বৃদ্ধ পর্ধান্ত এই ছন্জুকের ঢেউএ | একথা স্বীকার কর কি বলিতে পারিনা, 

লই বিহ্বল হইয়াছে, খে ভবিষ্যতে থে, রাত্রিতে এক ঘটা জাগিয়া দিবসে 

. তারাদের কাঁছে, পহুজুগেব পরা বেদা | লাত ঘণ্টা দ্বমাইলেও উহার ক্ষতিপূরণ 
ছচ্জুগের পরার ছঞ্জুগেব পরা সুঁকি- | হয় কিনা সনোহ। তবে" প্রক্কত নিত্রার 

টইজুগেব ' পরাধাগড;* না হইব কড়া । ; সময়ে নিদ্রা ব্যাঘাত বরিক্লা আধু ক্ষ 

ছুইটি বিপর্বীত গুণ দৃষ্ট হয়, চশমা ও ও শিক্ধা?। 32 ! ভাল চাঁণ্তত, হুভুক পরিত্যাগ 

| 
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,ক্যোমার্দেরতে রাধিকা বাবুর কযা বৃথা । 
স্বাস্থযরক্ষা পড়া আছে (১৮৬৪ সালে স্বাস্থ্য 

রক্ষ। প্রথম মুডিত হইয়া! ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার 
, পাঠ্যপুষস্তক-কূপেে পি্চিরিত হয়, তদ্দবধি 

আজ পর্ধ্যস্ত' প্রায় ত্রিশ বৎসর সেইরূপই 

পাঠ্যপুস্তক আছে, এবং খ্রস্থকারের প্রশ্পৌ- 

ত্রের জীবিতকাল পর্য্যস্তও থাঁকিবে বলিয়া 

বোধ হয়। এই সময় আমাদের চক্ষে 

অনেক বেশী লাগে, কিন্ত শিক্ষাবিভাগের 

কর্তৃপক্ষদিগের চক্ষে তত বেশী নয়, কারণ 

আমাদের মন্গষা বর্ষ, এবং তাঁহাদের ব্রাঙ্গি 

বর্ষ) সুতরাং বেশ জাঁন, ফে বিশুদ্ধবাঁযু- 

সেবিত গৃহে বাঁস কা উচিত ; তবে নির্জ- 

নতার ভাণে ঘরের সমস্ত দোর জানালা 

বন্ধ করত, উহার ভিতর চুপ করিষা 
বসিয়া থাক কেন? প্রাতে উঠিয়াই শৌচ- 

্রা্াব ত্যাগ কর কর্তব্য; কিন্তু তোমর! 

নয় ঘটিকা পর্যান্ত লেপ জড়াইয়া পড়িয়া! 

থাকিবে, তৎপর একেবারে শৌচংপ্রমাব- 
ত্যাগ ও সানাহাপাসতে বিদ্যালয়ে যাইবে; 
কারণ জিজ্ঞাসা করলেই সময়ের অল্পতার 

দের অভিযোগ করিবে। এ সকল বিষয়ে 

তোমা-কত ভ্রম দেখ; নয়টার স্মধধ শৌচ- 

প্র্াবে অল্প সময় লাগে, আর প্রাতে অববিক 
সমধ লাগে, এরূপ নম্ব। সময একই । তবে 

প্রাতেই একেবারে শোৌটক্ষানীদি . পমাধা 
করিয়া পাঠে উপরেশন কর; যথাকাজে 

আহার খরিগ্লাই, ধিষ্যাঁলষে। 'যাইিষে। 

তাছাতে শরীরবক্ষা, ও বিদ্যালাধন- 'থুই 
হইবে) 

শ্জং বা সাধয়েৎ পরীনং. গ্ষ; পৃতিয়েছগ । 

ধবা্ধ জল গলা থাকিবে অথচ 
পিুপদকেরওউিদ্ধান্য হবেন । 'ত্োঁমাধেরতি, 

ষ্ঠ জে নগগ ) তোমরা পেলো কটন পকষেখাডি ॥ 

মনে কিন্তু “যেন তেন প্রকাঁরেণ বাহাছুরী 
'মারিষ্যতেশ 

কলিকাতা ইউনিবার্সিটিও বেশ হুজুক 
ভুলিয়াছেন। প্রথমতঃ, উহার উদ্দেস্ঠ 

খুব ভাঁলই ছিল, কিন্ত এদেশের ছুর্ভীগ্য- 
বশত এখন ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছে 
তবে মাঝখান থেকে কএকজন লোকে- 

রই মহেন্দ্র যোগ উপস্থিত। কেহ » 

কেহ পাঠ্যপুস্তক সংকলন করিয়া অর্থ 

সংগ্রহ করিতেছেন ; কেহ কেহ উপযুর্পরি 
পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া অর্থলাভ করিবার 
সুযোগ পাইয়াছেন। কেহ কেহ এমনই 
পসার করিয়া বসিয়াছেন,যে কতকগুলি চিতা 

ভন্ম সংগ্রহ করতঃ “ছুই শত প্রশ্ন” নাম দিয়া 
এক পুস্তক বাহির করিলেন । দেখিতে ২ 
পাঁচ সহজ কাপি বিক্রীত হইয়া গেল। 
কিন্ত একজন বেপসারে লোক “সহস্র 
প্রশ্ন” নামে কোন" পুস্তক প্রণয়ন করিলেও 

কেহই তাহা স্পর্শ করেনা । ইউনিবার্জিটির 
সভ্যগণকে জিজ্ঞীসা করি, সহ সহ পাঠ/- 
পুস্তকের মধ্যে একখানিও কি তাহাদের 
উপযুক্ত বলিয়া ধারণা হইল না'। ভাল, নাই 
হউক, তজ্জন্যও ছুঃখ নাই । তাহাঁরাও 
যে পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাঁওত 
দিবা। চতুর্ত, পঞ্চপদ, পক্ষলাক্কুল-বিশিষ্ট 
বলিলেও চলে । আর এককথা, দেশে 
কি আর অন্ঠ, লৌক, নাই; কএকজন 
লৌকই যে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষক নিযুক্ত ছুন 
ফেস $ উ মানিলীম, তাহারা ধোঁগা লোক 
ধর্টে,' কিন্তু তাহাদের সমকক্ষ 'লোক' য়ে 
আর নাই, ' একথা কেমন কর্রিরা শ্ীকার 
কিতিব। তবে পাড়ে সিং দোবে চেটিব সরকার 
(ফালাবের সত লোক অনেক ছে) ০৪ 
লা; 'তাহিফিগকেও . কক একবার; ীকী।' 



উচিত । পরীক্ষক নির্ধীচনের নিষমণ্ডুলিও 

চুড়াস্ত। কলেজের অধ্যাপক, সংবাদপত্র 

বা সাময়িকপত্রের দম্পা্ক অথবা গ্রস্থ- 
কার হইলেই যে কোন ব্যক্তি পরীক্ষক 
হইতে পারেন। স্কুল ডিপার্টমেণ্টের কোন 
শিক্ষক পরীক্ষক হইতে পারিবেন না। 
এখন যদ্দি কেহ গ্রন্থকার কি সম্পাদক, 

বা গ্রশ্থকার ও সম্পাদক উভন্নই হন, 

এবং স্ক'লে মাষ্টারি কি পণ্ডিতি করেন, তবে 
কি তাহাকে পরীক্ষক নিযুস্ত করা হইবে 

না? কেন যে করা হইবে না, তাহা ইউ- 
নিবার্সিটীর সভ্যগণই বুঝেন। অধ্যাপক, 
সম্পাদক, কি গ্রন্থকার এগুলি কেবল গুণ- 

পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নয়। কেহ 

যদাপি গ্রন্থকার বা! সম্পাদক হন, তাহাঁতেই 

তাহার গুণবত্তা জানা শেল।' তবে তিনি 

স্কুল ডিপার্টমেন্টে কার্য করেন বলিয়া! 
জাতি-ত্রষ্ট হইয়াছেন নাকি? যে তাঁহাকে 
'আর পরীক্ষকের অধিকার দেওয়া গেল না। 

আবার এই নিয়ম কেবল অক্তঞাত-াঁমার 

পক্ষেই খাটে )খ্যাতনামার যত গলদই' থাকুক 
না, তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই আইসেলা । 
রেভারেও ডাক্তার সি ব্যোমান স্ক'ল ভিপার্ট- 

মেন্টের অধ্যাপক ছিলেন । (যখন তিনি সি, 

এম এস্. বোড্ডিং স্বলে এপ্টান্স ক্লাসে পড়াই- 
তেন, তখনও পরীক্ষক দিধুক্ত হইয়াছেন । 
আমরা এস্থলে তাঁহার কেখিডাল মিশন 
কলেজে অধ্যাপকত্ছের কথা বলিতেছি লা) 

তিনি নেক বার পরীক্ষক নিবুক্ত হইক্সা- 
ছেন? গৌরীশঙ্কর দে এপ্টান্স ক্লাসে গণিত 
শিক্পাইতেন, ভ্বিনিও' কতবার - পরীক্ষক 
হইয়(ছেন | ইউনিজ্ঞার্সিঙীকে ইহার কারণ 
জিরপা করিলেই? তিনি বলিবেনচ -তোহা 

ক্লাসে পড়ান কি না আমাদের দেখাক আব+ 

হাফ লাই । তবেইইউনিভার্সিটিতেও হিন্দু- 

ধর্মের গতিক দীাড়াইগ্নাছে ।« বর্তযান হিন্দু 

দের যেমন কার্ধ্য শ্লেচ্ছ' যবন হইলেও সুখে 

হিন্দহ্ব-রক্ষা ; ইউনিভার্সিটীণ, ভিন্ররে যত 

গলবই খাঁকুক না, সুখে সাফাই মারিয়া 
কাজ সারিতেছেন। এদিকে ত এই, অন্যদিকে 

কাগজ পাইয়া জতি অল্প পরীক্ষকই যথা- 

সাধ্য-পরিশ্রমণহকারে কাগজ দেখেন । 

শেষে প্রধান পরীক্ষকের নিকট কাগজ 

পাঠান হইঙ্গে, তিনি শতকরা হিসাবে পাস 
করিয়া সর্ধবিধ ঝোঁক হইতে নিষ্কৃতি পান । 
ইহাতেই স্থুলবুদ্ধির সাফল্য ও হু্পবুদ্ধির 

নিক্ষলতা ঘটিয়া থাকে । বর্তমান উপাধি- 

প্রাপ্ত মুবকদিগের মধো অনেকেই যে, 

সামান্ত পত্র লিখিভেও ঝুড়ি ঝুড়ি ভুল 

করেন, ইহাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। 

ইউনিভার্সিটা শতকর। ত্রিশ কিন্ব। তেত্রিশটা 
পাশ করিবেন, ইহাতে হয় ত দশ পনরটা 

অনুপযুক্ত ছাত্রও উত্তীর্ণ হইতে পাবেন, 

আবার দশ বিশটা উপযুক্তেরও নিক্ষলত! 

অপরিহার্য । ইহাকে আর গুণের পরীক্ষা 

বলা যায় না। সংখ্যার পরীক্ষাই বলা 

উচিত। 

, আবার আক্গকাল ইউনিতাসিটার লোক- 

দিশের কাছে “মুনীনাঞ্চ মভিভ্রমঃ” এই 

মহাবাক্যের. বড়ই আদর দেখা যায়। 

পরীক্ষক দশজন ; সক্ষলেই বলিতেছেন 

_প্সুনীনাঞ্ অতিভ্রমঃ-আমরাত সামান্ধ 

মন্থ্য্, সকল: সমক্ব কি মাথ! ঠিকৎথাকে, 

যে' বুঝিয়। স্ুঝিয়!, নম্বর দিব | লময়ে 

সময়ে এমনই' চিত্তবিকাঁর জন্মে, যে কত 



শপ 

মের উপরই ভার দিয়া চক্ষু খুদিয়াখাকি । 

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি কলম” মহাশিয় এপাশ 

ওপাশ ফিরিয়া ছুই এক অঙ্ক প্রসব কৰিক্সাছে। 
তখন তাহাকেই বালকের পরিণাম বলিয়া 
স্বীকার করি।” . এই চিত্ত-বিকৃতি বা আত্ম- 
বিশ্বতি যদি শতকরা একজনেরও উপর 

ঘটে, তাহ! হইলেই পঞ্চাশটা বা ততো- 
ধিক ছাত্রের পরিণাম এইরপে মাঠেই 
মারা যাঁয়। তৎ্পরে সমষ্টিকারী মহাশয় 

বলিতেছেন-_-“মুনীনাঞ্জ মতি্রঁমঃ, অন্তে 
পরে কা কথা--সর্ধীপেক্ষা কঠিন কাধ্যই 

আঁমাদের হস্তের উপর ন্যন্ত। তিন আঁর 

ছুয়ে পাঁচ, আর তিনে আট, আর পাঁচে 

তের, এ বিড়স্বনা ষশহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, 
তিনিই ইহার মর্খরজ্ঞ ৷ ইহাঁতেত পদে পদেই 
ভুল চুক হুইবার সম্ভাবনা” । সুতরাং সাহা- 
দের ভুলচুকেও অনেকছাজ অব্যাহতি পান 
না। তারপর কেরাণী বাবুরা বলিতে- 
ছেন-__"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ£-ষখন কোন 
কোন কার্যে মুনিদিগেরও মতিভ্রম ঘটে, 
তখন আমাদের ঘটিবে না! কেন? যত 
বালক উত্তীর্ণ হইল, সকলের গুণাহুসারে বা 
নামের বর্ণমালান্থক্রমে তালিকা প্রস্তত করা 
আমাদের কাধ্য। চারি পাঁচ হাঁজার 
ছাত্রের নাম লিখিতে কি একটাও এড়াহিষ। 
বাইরে পারে লা কত সাবধান হইব । 
মান্থষের ত্র পর্দে পদে”, শ্াতশ্রব 

এস্কানেও যে কেছ এড়াইলেন লা এমন 
লহে। ইহার পরই প্রেসে উক্ত তালিকা! 
প্রেরিত 'হুইল। তথায়ও কম্পোজিটার, 
বা ন্বিভার বা গ্রুফকফারেক্টারগশও কি 

উত্ঞ বাক্যের সার্থকতা সমর্থিত হইল। 
এইরপ নানা গোলধেগেই বর্ষে ইউনিভ্ি- 
সিটীর় গলদ বাহির হয়। ইউনিভারসিটার 
লোকগুলাকফে কমের মা বলিলেও চলে। 

ফাদে আর টাকার পু্টুলি বাঁধে । যে 

কার্ষোর মূলে স্বার্থ আছে, তাহ! কখনই 
যশ প্রসব করিতে পারে, না। এরূপ 
অসার ইউনিভারসিটার কাছে, আমাদের 
কিঞ্চিক্রও উপকারের সম্ভাবনা দেখি না। 
সমস্তই অপকার। সুতরাং ষত শীত্ব ইহার 
উচ্ছেদ হয়, ততই যঙ্গল | 

ভারপরত খ্যাতনামাদের হুজুক। জঈশ্ব- 
রেচ্ছার বাহার একটু পসার হইয়াছে; 
তিনি মদগর্ধে 'দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হাঁরাইয়া 
এক প্রকাণ্ড উচ্ছত্খলবাদী হইয়া পড়িয়া- 
ছেল। বা বলিতেছেন, তাঙহ্ানতেই অমনি 
দেশের লোক অনিবার বাহবা বর্ষণ করি- 
তেছে। বিলাত-প্রবামী মহামহোপাধ্যায 
তষ্ট ম্যাক্সমুলার এক অদ্বিতীর প্রস্বতত্বজ্ঞ 
বলিয়া! খ্যাত। একাল পর্যাস্ত প্রাণপণে 
অনেকগুলি ভাষার অসুশীলন করিরাছেন। 
সুতরাং, ভাষাসন্বন্ধীয় কোন কথখাক়্ তাহার 
অভিপ্রায় বেদবাক্য । তিনি ঘেই বলিলেন 

“এক সহতটা মূল ধাতু আছে, ইহা হইতেই 
পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে*। 
অমনি তাড়িত 'ধেখে এই নবাবিষ্ষার 
গৃথিবীর আকসীমা হইতে লীমাস্ত 
পর্যাস্ত প্রতিধ্বনিত হুইজ; লংবাদপত্ত্রের 
জিহ্বায় জিহ্বায় উদোবিত হইয়া! দিখিদিক 
ছায়া ফেলিল | চড়ুর্দিকেই তীহাব নামের 
ও গবেষণার টি চি পড়িয়া গেল। ভিনি 



ঙ ৃ বাঙ্গালা-সাহিউ্য-লমুলোচনী ও 

আরও বলিপেম- টার ধাতু হইতে আর্ধা- 

শব নিম্পন ; .খ. ধাতুর অর্থ চাঁস করা 

জুতরাং, আনর্ধা শবের অর্থ ভালা” মহা 

মহোপাধ্যার, পঞ্ডিতবর আর্ধ্য শব্ের যে 

বুুখপত্তি ককিয়াছেন, তাহ! চুড়াস্ব। এইরূপ 

পণ্ডিতের হলিহারি বলিতেই হইবে। 
অহো গবেষণা! অঙ্হো অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি ! 

অহ! শীল্ত্মন্্রগ্রাহিতা ! খখেদের সার 

গ্রহণ করতঃ পিতপ্রবর এই সিদ্ধান্তে 

উপনীত হইক্াছেন, যে পূর্বকালে আর্য্যের 

কৃষিক্ম্্ম করিতেন ; তীহারই পুচ্ছাঘলম্বানে, 
অক্ষয়কুষার দত্তও অমনি লিখিলেন-_-থে 

দিন আর্্যগণ হলঙ্কন্ধে স্নেহপালিত গোধন 

সঙ্গে ভারত ভূমে প্রবেশ করিয়াছিলেন” 

ইত্যাছি। ম্যাক্সমুলার আধ্যদিগকে চাসা বলুন, 
তাহাতে ক্ষতি নাই, অক্ষয় বাধুও তাহাতে 
যতগ্রপান করিলেন কেন? ভট্ট মহাঁশয়ত 

গ্গ্রেদের দেহাই দেন, অক্ষয় বাবুও কি 
তাহাতেই সাত্ষ দিয়াছেন? য্যাকঝমুলার 
রজ+গ্রকৃতিরু শ্লেচ্ছ, বেদের বিপরীত অর্থ ই 

বুশ্ষিক্বাছেন ; কিন্তু দত্ত মহাঁশয়ত সত্ব- 

প্রকৃতিক হিন্দু ছিলেন ; তিনিও যে বিপ- 

রী অর্থ বুঝিলেন, ইহা! অপেক্ষা ছঃখৈর 

বিধয় আর কি আছে! 

অ্যান্সসূলার- 'কেশবচন্ত্র সেন -লিখিতে 

“0581797১ ভ57৭0৬ 96৮ অইন্ষপ 

লিখেন । পুর্বেই- বলা হুইক্াছে, খাছ 

গ্রেকটু পলার হইন্লাছে, “তিনি কাগ্াকাও- 
জাঁম-কহিত। ভট্রজী কেশব চক্র ইত্যাদি 

গলে ক্ডড এই: ছুয়ে স্থানেই কেমন 

কঙ্গিা এক| তে সারিলেন, তাহা বুঝিতে | 

ধাজিলায় হা) | ষদি কেশব স্থানে 0981১৪৫১ 
ও চজনানে; 78307 লিখিতেনঠ তাহা 

টি 1. হয়, ঝুবিতাষ) ৫ থে ধ কলিকালের 

মত কার্ধাই হুইয়াছে। "সবাক ফদি-কোল- 
টার পরে ব্যজন-দর্থ থাকিত, তাঁহাহইলেও 
ন! হয় মনে করিতাম, যনে ব্যঞজন পরে [তু 

উজ্চারণ চ"র মত হয়, তাঁহাঁও হয় নাই; 
উভয়ই স্বরবর্ণ তবে কি এক স্বরে ছই 

স্থানে ছুই প্রকাঁর কার্ধা করিল। 'আমরাতি 

বুঝি, ইহ! ভট্ট মক্তাশয়ের নূতনত্ব দেখান 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত তদীয় ],1- 

92%0779 0£ 1358809] নাখক পুস্ত- 

কের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন 
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“নিরস্তপাদপে দেশে এর্ডোহপি ক্রমায়তে”। 

দত্তজর বেদে কত দৌড়, তাহা স্পষ্টই বুঝা 
যাইতেছে । ইহার খপ্বেদের এডিসনও 
তঙ্জপ। সামগান শুনিলে পাবগ্ডের ও 

মন গলিয়া যাঁয়, দত্তজ মহাশয় অনায়াসেই 
তাহাকে 00179051081 বলিলেন । ততপরে 

প্রশংসা করা হইল, '৪%/ 39৮ 1)27010101- 

০85 905:81795 07 | [911055+ বলিয়া ! 

রমেশ বাবুর এইন্দপ ধারণায়. আমাদের 
একটী যৎসামান্ত পুরাতন গল্প মনে পড়িল। 

পকুয়ে বলে গুয়ে দাদ, বনমাঁলী লাম শুনে- 

ছ্বিদ্। চুপ কর্ ছুপ কর্, 'পা্ী দিদি 

শুনলে পরে হেলে অরবে” । পাঠকবর্গ বোধ 

হয়, এই শ্রাঁম্য কবিতার আবৃত্তিসাত্রেই 
গল্পের তাখ ফিছুই বুঝিতে পারেন দাই । 
তজ্জন্ত . ইক বিবরণ বিবৃদ্ত- কর যাই- 
তেছে।' কোন গ্রামে কুয়ে ও শুয়ে শানে 



চে 

 উপক্রমপিকা।, ৭ 

ছুই অহোঁদথ বাঁস করিত। পার্দী নাষে 
তাহাদের এক জোষ্টা সঙ্কোদধাও ছিল। 

তাহাদের ধাবণা, ঘে, লোকের নাম কয়ে 

কি গুয়ে কি পার্দী এ্রইন্দপই' হয়। অন্তরূপ 
নাম এপধ্যস্ত তাহীদেব কর্ণে উঠে নাই । 

হঠাৎ একদিন কুয়ে শুনিল, কোঁন লোফেক 

নাঁম বনমালী। সে এই অশ্রুতপুর্ব অভিনব 

নামশ্রবণে আশ্চরধ্যান্থিত হইয়া] তাঁডাতা্ডি 
গুয়ে দাদার নিকট যাঈয়া বলিল “গুষে 
দাদা গুয়ে দাদা! বনমালী নাঁম শুনেছিন” 

গুয়েও অমনি ব্যস্ততা সহকাবে বলল, 

“চুপ কব চুপ কর, পারদদী দিদি শুন্লে পবে 
ভেসে মববে | কুয়ে গুয়েব অজ্ঞতা বশত: 

যেমন অতি কদর্ধ্য কুষে গুয়ে বা পাঁদী নাঁমই 

ভাহাদেব উৎকষ্চ বোধ হইত, এবং অতি 

সুন্দব বন্মালী প্রভাতি নামও যেমন তাহা 

দেব উপভাসাম্পদীভূত হইয়া কীড়াইত, 
তদ্প অজ্ঞতাবশতই দস্তজ মহাশয়েব নিকট 

বেদের 01017709181 8৮15 এবং ৪৪০1 
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ঘটিয়াছে। দত্তঙ্গব বোধ হয় বনমালীবৎ 

উদাত্তানুদাত্বত্বরিত স্ববসমস্বিত বেদ পাঠ 

কখনও কর্ণ-প্রবিষ্ট হয় নাই। অহো? 

আমিও ত কম অজ্ঞান নহি। তিনি শুদ্র, 
ভাবি বেদ পাঠ শ্রবণ কিরূপ সমভাবে । বেদ 

পাঠী ব্রাহ্মণগণত কখনও শৃড্রসমক্ষে বেদো- 
চ্চারশ কবেন না? তাহাতে, আবার 

তিনি বিলীতপ্রতাগিত হ্ইক্সা মনেচ্ছপদবাচা 
হইয়াছেন । যাঁকী হউক, অজ্ঞতাঁবশত 

যে রমেশ ন্বাধু উক্তরূপ বাঁকা রূলিয়াছেন, 

তাহাতে আমাদের নঅপুণাজ সংশয় লাই, 7 
আ্কাঁলত দেশে ধীমাধগা ধাকই 

অনেক। প্রকৃত আব্বান্ লোকত "লাখে 

লা পপি পিসি পা পপ সলিল 

না মিলিল এক” বলিয়াই বোধ হয়। 

নব হোমরা চোঁমবা সকলকেই পাশ্চাত্য 

পণ্ডিতদিগের মতানুসবণ করিতে দেখি 

কেম 7 আধ্যগণ ভারতবর্ষের আদিম 

নিবালী নছেন , পাশ্চাতা পশ্ডিতগণ ইহারই 

সমর্থনার জন্য অপার প্রমাণ, কুট তর্ক, 

মিথ্যা যুক্তি, অসন্বদ্ধ শাঁগ্জাল বিস্তাব 

করিতে ক্রটি করেন নাই , কিন্ত অশ্মর্দেশীয় 

খ্যাতনামা মহাগ্বাগণও তাহাই পোঁধ 
কতা করিবেন? বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে ও 

ইহ্থার প্রসঙ্গ বাঁলকগণ প্রথম হইতেই 
এই ভ্রমময় শিক্ষা পাইয়া সমস্ত জীবনের 

মত আত্মহারা হইতেছে। তাহারাও 
এখন হইতে আপনাদের পৃজ্যপাদ পুর্ব 

পুরুষদিগকে' বাস্তত্যাগী অসত্য বলিয়া 

জাঁনিবে। ইংবাজ চক্ষে এক স্থান হইতে 
স্থাধাত্তবে যাইয়া! উপনিবেশ করিয়া থাকা, 

সভ্যতার চিহ্ হইতে পাবে, আমাদের 
চক্ষে কিন্ত উহা! বিপরীত দেখায়। কথার 

বলে বাস্তভূমি একবার পবিভ্যাগ 'কবিলে, 
সাতবাব উদ্বাস্ত হইতে হয়। ইহান্তে 
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ম্লেচ্ছগণই প্রক্কত 
বাস্তত্যাগী অনার্য । নতুবা, মধা এসিয়া 

হইতে যাওষা অবধি আঁমেবিকা প্রতি 

কত স্থানে কত বার উপনিবেশ স্থাপন 

করত বসতি করিবে কেন? আর্ধযগণ 

ঘদি মধ্য এসিয়! হইতে ভাবতড়ুমে পদার্পণ 
করিতেন, তাহা হইলে কখনই এখালেও 
চিপনপ্রিনেক মর্ত থাকিতে পারিতেন না। 
সুত্তক্নীৎ 'আর্ধ্যগণক্ষে মধ্য এসিয়া-নিবাপী 
বলা ঘোরভব পাবণ্ডের কর্ম প্রবপ 

পাষগুদেব কথায় কেন ঘেন আস্থাবান 

নাহন। 
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এবরেধ হতে আর্য! অসভ্য ছিলেন, 

কেন না, তহাদের ফাঁবতীয গ্রন্থ ছন্দোবন্ধ 

গদ্যে লিখিত । বনদর্শা তষ্ট মহাশয়ের 
এ ধারণা কোথা হইতে আলিগ যে 009. 

15608 দিগেরই প্রস্থ সফল পদ্যে লিখিত 

হইয়া থাকে । সভ্য জীতিদিগের হয় না। 
দআমাদের ধারণা ত ঠিক বিপরীত । আয 
জাবি, পৃথিবীর ষাবভীগ় সভ্য জতিন 

সমগ্র উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থই পদ্যে লিখিত । 
জার্মান ভামায় "চু, ০? 171106050 
280 35000205100 ুঞচা 0 

1১9101025775  এর6115009  অটফ্কিড 
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84890” ; শরীক ভাষায় ভাষার হোঁষর 
প্রশ্িক +111190, 40955895, হিম্অদ 
প্রশ্ুত “ছা ০০ি চাও] 30957 এবং 
পখ১5050%, 7 ইতালীয় ভাষায় ডাণ্টে 
প্রণীত [11702 097290 2৮৪ 
শব ০০৮৪১ 1007%150 কিন্বা, 409 
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28) ক্োেরেদ ও ভর্দিঙের আহছলিচষ ? 

ফরালী দানার 408০0১8.45 চান, 
51777200615 0 2 এবাং হিরু 

ভাবার. 01 &০৪7590$ গুভূতি শ্র্ু 
নিচ কি পরে লিখিত লঙ্গ? ম্সদিম 

বাঙ্গালানাহিক্য-হ্যলোচনী ৃ 

কালের দাহতীর টির পদ্যে লিখিত টু 
এহং তাহাই হওয়া উচিভ্ত। আজকালই 

পধ্য রেখায় ভূরিষ্ঠ প্রচলন হওয়াতে 
যেখালে সেখানেই অলংখা, গ্রন্থকার পাওয়া 
যায়। যাহ! হউক, পদ্দ্যের উপর্ভষ্টজ্গীর 
এত আক্রোশ কেন? গ্াবার ভয় হয়, 

পাঁছে কোন দিন বা বলিম্না বসেন-- 

4৬09 13910251192 69091:51, 

৮16. 78%0-111 69905 2 

ভাই বঙ্গবাদী তোমাদিগকে শত শত 
বার ধিক্কার দিলেও চিত্রের ক্ষোভ দূৰ কব! 
যায় না। 'তোমাঁদেব বেদমাতা, গাস্িত্রী 
জননী, সংস্কৃত ভাষাকে শ্নেচ্ছগণ সেমেটিক 

শাখার অন্ততূক্তি করিল, আর তোমরা 
হাতে সোনার চাদ পাইয়াছ্ছ মনে কবিয়া 

সহত্র মুখে তাহাদেবই দোহাই দিতেছ ' 
নোহার পুত্র শেম বে ভাষাক্ম কথোপকথন 
করিতেন, ভাহাই সেমেটিক। খ্ৃষ্টীয় ধর্ম 

শান্েই শেমাদিব উল্লেখ আছে, বেদমাতা। 
'আর্ধ্য ভাষার সঙ্গে তাহার সংশ্রব কি? 

প্রায় চারি সহম্্ বৎসর পূর্বে শেম বর্তমান 
ছিলেন। তাহাষ নামে আর্য্যভামার নাম- 

করণ হুইল । কিন্তু, শেম কি নোহারও 

সহন্দ সহম্স বৎসর পূর্বে ঘে ভাষার প্রচলন 
ছিল, সব্বগ্রকৃতিক মহধিগণ ঘে ভাষায় 
ফখোপকখন করিতেন, হিন্দুরা ষাহাঁকে 

বিক়্াই 

গৌরব লারবষানসেই শেমারিক্ক অবভারগা 
করেন, দেশীয় মহাক্মার। ত তাহা বুঝেন 
না। (অথবা সে সক্ষল বুঝবার লোকই 
বাক আছে, যে আছে, লে লোকে 
লিকট নগগা) জরেচ্ছান্দের প্রতাযপান্গালের 
খাবাক্র ভোধ করিতে না পায় সক্জ- 
সৃগ্ষের স্কাি তাহাই পোষকডা কক্েন। 



মেচ্ছগণ তোমাদের রর লনাতিন-ধর্শের,তোমাবের | 

সত্যশান্কেরংতোমাদের মাতৃভূমির,তোমাঁদের 

আর্ধাতের গেখেরবলাঘবমানসেই পেলেষ্টা- 

ইন, আপিয়। মাইনর প্রভৃতি স্থানে সর্ধব- 
প্রঙ্মে মনুষ্যসর্ধাৰ বলয়! কল্পনা করে; 

(কেন না, তাহাদের ধর্মশান্ত্রে প্ররুূপ 

লিখে) তোষরণ ভাহাই গুরুমন্ত্র ভাবিয়া 

করপুটে নিয়ত জল্পনা! কর ! বালকদ্দিগকেও 
এ মূলমন্ত্রে দীক্ষা দাও |] এ সকলম্থানকে 

আপনাদের পূর্বপুকষাধিষিত, মনে করিয়! 
ভক্তিরসে আর্ত স্কও1!! উহ! কি রক্ত" 

মাংসের শরীরে সহ হয় ? "বাপ,পিতামহ্ের 
নাষ ভুবাইর1 হিদে জোলার নাতী” হইতে 

কি তোমাদের লজ্জা! হয় না? 

স্থচতুর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বুঝিতে 

পারিয়াছেন ঘষে, পর্ধপ্রথমে ভারতবর্ষেই 

(অবশা আধুনিক -সীমান্তর্গত ভারতবর্ষ নে) 
মন্যাসঞ্চার হইয়াছিল; ভারতবাসীরাই 
প্রকৃত আর্য; দেবভাবাই সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন 

এবৎ সকল ভাষারই মূলন্বরূপ ; ভারতবর্ষ 
সর্ধ-প্রথম়ে সভ্যতার সোপানের উচ্চতম 

ব্থণন অধিকার করিয়াছিল ; ভারতীয় ধর্মই 

প্রাচীনতম, অদ্বিতীয়, স্থতরাং সংজ্ঞাবিহীন ; 
-তথাপি আত্মগোরবপ্রখ্যাপনেচ্ছার অন- 

গল বাগ্জাঁল বিস্তারকরত তোমাদিগকে 
ফাকি দিতেছে, ইহা অপেক্ষা! দুঃখের 

বিষয় আর কি আছে? তাহারও ভারতে 

আপিয়] "হাম বি কায়েত' হইতে চাছে, 
সার তোমরাগু, তাহাতে আপতি ন! 

করিয়। “মৌনৎ সম্মভিলক্ষণম” ভাবে অন্থ- 
মোদদন করিতেছ ! বেদে ভোমাঙ্ষেরই ধর্ম 

শাক, তেশমাদেরই বেদিতর্য, কিন্তু তাহাতে 

তোমাদের ক অক্ষর জ্ঞান নাই দেখিয়া, 
২ 

পাস্চাত্য পপ্ডিতগণ “গজতুক্জত কপিখবৎ, 

বহিয়েব মনোহর? হইয়া! সহস্র সেহহ্ছর বিক্ুদ্ধ 

বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন, আর 

ভোমরা অনায়তের হ্যায় হবেও বা হবেও, 

বা” বলিয়। অগপনাদের হীনতা1 শীকার করি- 

তেছ! ভাই! ইতরাজি টান্সলেশন পড়িয়! 
তামাদের বেছে বিদ্যা! আবার সেই 

টাক্সলেসনগুলিগ পাশ্চাত্য পগ্ডিতদিগের 

লীলাভূমি । তাহারা অনেক স্থানেরই 
প্রকুতার্থগ্রহণে অসমর্থ, তথাপি প্রস্থ সম্পূর্ণ 
করিতে ছাড়েন নাই । কোথাও ব1 আর্মা- 

দিগের গৌরবলাঘবষানসে প্রক্রতার্থের 
গোপন করিয়! নানা খেল খেলিয়াছেন ॥ 
আমাদের বেদ-বেদাস্তাদিশাপ্রে অধিকারী 

হইতে হইলে যে যে গুণের আবশ্যক, 

কৈ শ্লেচ্ছদের মধ্যে ত তাহার একটীও 

পরিদৃষ্ট হয় ন। তবেই আমাদের স্থুল 

বুদ্ধির মতে, ভীহার1” উহাতে আদৌ অধি- 

কারীই হয়েন নাই ; তাহাদের মতখহণের 

কথাত দুরে থান্ধক। অদ্যাপি আমর! 

পূর্ধে।ক্ত শান্ত্রনিচয়ের কোন কোন ছুরধি- 
গম্য শ্থলের মন্বীাববোধে অক্ষম হইলে, 

আপনাদের আঅনধিকারিত্বই নির্ধঝয় করিয়। 

মৌনী হইয়া থাকি। কিন্তু পাশ্চাত্য 
পঞ্ডিতদিগের পল্লবগ্রাহিতাগুণে তুরূত্যাগ 
ও খ্যগমগ্রহণজন্যই তাহারা ততৎ-শাসে 
সম্পূর্ণ অধিকারী । তজ্জন্যই অনেকস্থলে, 

মতদ্বৈধ ঘটিয়। থাকে । যে' সকল গস্থ এইরূপ 

দ্বৈধীভাবে পরিপুর্শ* সাছেবকৃত বলিয়া 
ভাহাতেই আস্থাপরদর্শন যেন দেশীয়দিগের 

উত্কট ব্যাধিন্বরূপ হইয়1$&1ড়াইয়াছে। ওহে 
সহাম্মন্ত হুম্কুকপ্রিয় দ্রিগগজপণ [ এতাদুশ 

গ্রন্থের উপর বিশ্বাস করিয়া তোমর! 



খাঙ্গাল। 'সাহিত্য-সমালেচনী 1 

কাজা মধ্য আলিকার [আদিম 
বাঁপী মনে কর, তাহাতে নিষেধ করি না; 

কিন্ত অধস্তন সম্ভানদিগেকর কচি মাথ। আর 

খাইও না। ভোমরা আপনাদিগের পু্বর্- 

পুরুষগণের নাম অতল লাগরগর্ভে ডুবাও, 

তাহাতে ক্ষতি নাই; যদি কম্মিন্কালে 

তোমাদের বংশধরেরাও সেই সকল পুজ্য- 

পাদ পূর্বপুকষদিগের চিরনিমগ্ন নামের 

উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়, স্তাার পথ 
এখন ছইতে ক্ষুদ্ধ কবি লা! করিও না 1! 

সংস্কতভাষা মৃত তইলে ও আমাদেরই মাত- 

ভাঁষা। মত্ব-প্রক্ৃতিক হিন্দ্ুগণ এভাঁধাঁয় যেরূপ 

লক্ধাধিকার হইবেন, ' শ্লেচ্ছ-প্রতভতি জাতির 
পক্ষে ভতদৃৰ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব 

বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। কিন্তু কলির 

প্রভাবে নানাপ্রকারে শৌচাচার-বিহীন 
_ ছওয়ায় সেই হিম্ছদিগের মধোও আজ বার 

আঁন। লোক সংশ্কুতজ্ঞানবিহীন। তথাপি 
তাহারাও বেদাদিশাপ্রের উপর মত চলন! 

করিতে পম্চ!ৎ্পদ হয়েন না? ইত্রাঁজি 

ভাষায় চলিতে পাবে) 

কিন্ত সৎস্কৃত ভাষায় উহার বৃত্তি একবারেই 
প্রতিহত । _ যিনি একরূপ-শাস্র-অধ্যয়নে 

ক্বানল!ভ করিয়াছেন» দেখিয়। শুনিয়া ষে 

ভিনি অন্ত শাদ্রে অধিকারী হইবেন, তাহার 

যে। লাই । ভজ্ঞন্যই এভক্চেশে একবিধ* 

খশাজ্'ধ্যারী স্বিহীোণের এক একটী দ্বতক্ত 

উপারি আছে?) ঘখণ, নৈয়াযিক, ক্্ড, বৈদা- 

ভিক, বৈদিক ইতাদি 
কার 'সংস্ক তজ্ঞানহ্ীন ভায়ারাও পূর্ধেক্ত 

সকল উপাখিগুলিই, একচেটিয়া! করিয়া 

ধরপিয়াছেন 1 ইহার কারণ আব ক্ষিছুই 

নভে, একজন কোন বিষয়ে ছুই 'একচী 

00৮ 560 

) কিন্তু জাজক জন. 

প্রবন্ধ (লিখিলেন, ও অন্যান্য 
সকলেই তদ্দিষর়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া, 

বপিলেন। ইৎরাক্দ্রিগের মধ্যে এই রোগ 

বড়ই সতক্রামক » তজ্জন্ক প্রথমে যিনি 

হন) রা 
09৮, “যজ্ঞোপবীত” 01 

80170, প্ষিজ্ঞ” ০: 

০0৮ *19% 

£ 482,000 5০01: 

12)0107, “হোম” গুহ 

“আত” 0:480107 *পরমাত্মা 

0. ০5901067079 ৪৪1 লিখিলেন, তদবধি 

শত শত লেখক পুর্কোক্ত শব্দগুলি সম- 

ভাবেই রাখিয়াছেন, কিছু-মান্রও ইতর- 

বিশেষ করেন মই । এইরূপ আন্না 

পড়িয়াই আজ ইত্রাজমান্রেই শকুত্তলার 

স্ুরস-রসান্থাদনে কৃভার্থম্নন্ত ; ভঙগগীবদ্গীতার 

সাৎখ্যফোগ, কণ্মযোগও জ্ঞানযোগ, সন্গযাস- 

যোগ, ধ্যানষোগ, বিজ্ঞানযে 1”, ত্রঙ্গযোগ 

প্রভৃতির গুঢ় রহস্যোপ্তাবনে সমর্থ । ইত্রার্জ- 

গণ, বেদের মধ্যে খণ্থেদেরই বেশী বেশী 

দোহাই দেন, সামের কাছে বড় ঘেমিতে 

পারেন নাই। প্রিষ গ্রভীচয পর্ডিতগখ! 

সরল অ+পট শ্াদয়ে বল দেখি, বেদান্ত 

পঞ্কীকরণে জগত্-স্যট্ির ফি মর্খগ্রহ করিলে ? 

পঞ্চদশ্শী--_-ভাদে ন পরৎ শ্রম ভানে 

ন বিষয়স্পৃহ!। তো ভাঁনেহপ্যভাঁতাসো 

পরমানন্দতাত্বন2? ॥ এই শ্লোকের কি 

সাবার্থ স্বদয়ঙ্গম করিয়। অন্মস্বরূপ-জ্ঞান- 

লাভ করিলে স্পষ্ঠ করির বল তোমার 

আপনাদের বিদ্যা" প্রকাঁশ-ভয়ে, একজন 

যাহাঁকে ভাল বলিয়াছে, খ্াহার প্রশংস! 

করিয়াছে, তাকারউ দোহাই দিয। সহজ 
প্রকারে বাহাছুরী মাঁরিতেছ ; রাঁজপুত্রদত্ত 
তদ্ম চক্ষে দিয়! “বাহবা, বেশ দেখা যাচ্চে” 

1)0771510%  £9০ 
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উপক্রমপিকা 1. 

ইতাদি বলিয়া আপনাটিগেরই অজ্ঞত] 

প্রকাশ করিতেছ। পাঁঠকবধর্গ ! ঈশ্মরদত্ত 

বাকৃশক্তি পাইয়া লোকে অময়ে সময়ে এমন, 
কথ। বলিয়া! ফেলে, যাহা সাঁঘল!ইতে 

তাহাকে অনেক 'কষ্ট পাইতে হয়। দেখুন 

না আমিঞ সেই শক্তির জোরে রাঙ্গপুণ্নদত্ত 
বলিয়া ফেলিয়াছি ; এখন ইহার ভিত্তধেব 

কথাটিত মা বলিলে চলিবে না; ভাষ্ট 

বলিতেছি, শ্রধণ করুন । কোগ দেশে ঞ্ক 

স্যায়নিষ্ঠ রাজ! ছিলেন; তীহাৰ ভৃষ্ট পুত্র। 

একদ1 তভাহাব মনে হইল, বিজ্যা, ও সামা, 

জিকত! এই ছুয়ের মধ্যে উত্কর্ষ কার। 

এটকপ ভাবিয়া! এক পুত্রকে নানাশান্ে 

পারদশরখ করিবার জন্য বিচক্ষণ সদ্গুরুর 

সমীপ্প প্রেরণ করিলেন ; দ্বিভীয়কে কথায় 

বার্তায় বিবধণ্রকাবে সামাজিক করিবার 

ইচ্ছায় বাকৃপটু, উপস্থিতবক্তণ, স্্রসিক 

লোকদিগের সহবাসে রাখিয়া! দিলেন । 

কতিপয় বর্ষমোই অগ্রজ নানাশ'ক্ে 
পণ্ডিত হইম্া উঠিল । কনিষ্ঠও ততৎ্সঙ্গে 

সঙ্গে বৈদগ্গী, চাতুষ্য, প্রত্যুতথপন্নমতিত ও 

*বক্রোক্তিতে সাধারণেব মনোরঞ্জন করিতে 

বিশেষ পারদর্শী হইল। একদা উভয়ের 
পরীক্ষার নিমিত্ত স্মৃবিজ্ঞ নৃপতি, একটী 

. ক্্র্ণ-নি্সিত কৌটার মধ্যে চাঁবিটী চিতা- 
ভস্ম রাখিয়া, উহাব উপরিভাগ বনাত, 

সাটীন, মথমল দ্বার আবৃত করত জ্যেন্টকে 

কহিলেন, বন্স! এই মহামূল্য উপহার 
অমুক দেশের রাঁজার সমীপে গিয়া! প্রদান 
কয় । পুত্র পিক্রাজ্ঞ! শিরোধার্ধ্য কবির! 

ধর্থা-ক!'লে চতুরক্ষসেনা-সমভিধাহারে প্রস্থান 

করিল ক্ষেমে পূর্বোক্ত রাজায় রাজ্যপ্ান্তে 
উপস্থিত হইলে, তিনিও সাতিশর় সম্মান- 

প্রদর্শন পূর্বক দেই রাঁজপুত্রের প্রদ্যুদগষ্নের 
জন্য ক্সংখ্য সৈল্ত-সামস্ত প্রেরণকরত 

তাহাকে রাজসভায় উপস্থাপিত করিপেন। 

রাজকুমার উপস্থিত হইয়। নৃশতিকে যথে।- 
চিত সম্মানসহকারে অভিবাদন করত তহু- 

সমীপে জনক প্রদত্ত উপহার-স্থাপন-পূর্ক্বক 

রাজাদেশে নিপ্দিষ্ঠ আপনে সমাসীন হইল ॥ 

নৃপধর উপহারের প্রথম আবরণ. 'বলাত, 

দ্বিতীয় সাটীন ও তৃতীয় মখমল, এবং পাত্রী, 

স্ববর্থনির্িত দেখিয়। মনে করিলেন, না 

জানি, ইহাব মধ্যে কি মহামূল্য দ্রব্যই 

আছে! কিন্তু খুলিবামাত্রেই দেখেন, উহ্ছার 

তর কতকগুলি চিতাঁভস্ম। তখন অব- 

মান এবৎ উপহামবোধে ক্লোধান্ধ হয়! 

রাজপুত্র ও তত্সমভিধাহারী সমন্ত লোককে 

কারাবদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন । অগতা। 

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার এই অজ্ঞাত দেশে বন্দীরূপে 

কাঁল-যাপন করিতে লাগিল । দিনের পব 

দিন, মাসের পর মাস চলিয়। গিয়া প্রাষ 

এফ বছ্সর অতীত হুইল, তথাপি পুত্র 

প্রভ্যাগ্রমন করিল ন1। রাজার চিত্ত পন্দেভ- 

দেলার হছু'লতে লাগিল । পুতত্রর পরিণাম 

জানিবার নিমিত্ত কনি্কেও তত্রপ দ্রব্য ও 

লোকজন-সমভিব্যান্থারে গ্ুঅর্ার পরণ 

করিলেন । যথাকালে মেন রাজসতায় উপশ 

স্থিত হইয়া পুর্ধবোজ্ভাবে উপহার প্রদান 

করিলে রাজাও খুলিয়1 পুর্ববৎ চিভাভল্ 

দেখিলেন, এবং পুরাপেক্ষা অধিকতর 

ক্রুদ্ধ হুইয়1," তটচন?র শিরচ্ছেদ্দনের আতর 

দিলেন। পুর্ধেই ঘল। গিয়াছে, কনিষ্ঠ 

রাজপুত বড়ই চতুর, বাডনিপুশ ও প্রত্যুতৎ- 

পরমতি। র্াঙগাজ্ঞা-শ্রবণে কটিতি তাহাব 
মন্তকে বিপৎ্প্রতীকারের বুদ্ধি আপিষা উপ- 



১২ 

ঝ্গ 

কহিল, মহারাজ! মদ্রীয় জলক আপলার 

পরম শ্ছক্ধৎৎ। ভৎল্রেরিত তশ্মের বিশেষ 

গগ না জানিয়াই আপনি আমার প্রাণ- 

ঘণ্ডের আজ্ঞা দিতেছেন। ইহার অলাধারণ 

গুণ এই, গ্জন্মা পুকষ ইচ্ছার দারা চক্ষে 

প্রলেপ দিয়া মর্ত্য হইতে স্বর্গের যাবতীয় 

দেবতাকে দেখিতে পান । আপনি পরীক্ষা 
করিয়। দেখুন ! ধিনি বিজন্মা, তাহার 

ভাগ্যে এই শ্ুখ ঘটিরে না । রাজপুত্তেব 

ঘাক্যশ্রবণে মহারাঁজ ব্যগ্রতাসহকারে কিঞ্িৎ 

লইয়া! চক্ষুতে প্রলেপ লাগাইয়! স্বর্গপানে 

চাছিয়। জ্লেখেন,। কোথায় বা ইত্দ্র, "আর 

কোঁখায় বা ত্রদ্ষা, আর কোথায় বা বিষুব, 
আর কোথাম্ বা অ্েত্রিশকোটী দেবত। ! 

যদিও কিছুই দেখিতে পাইলেন ন! বটে, 

কিন্ত রাজসভায় সে কথ প্রকাশ করিলে 

পাঁচে শোকে বিজন্ম! বলে, এই আশঙ্কায় 

মনোভাব গোপনকরত বলিলেন, “ৰাহবা, 

খীধে ইল্জে শচী ষহ বিমানারোহখে নন্দন 

কাননে অ্রমণ করিতেছেন ; ও যে হংস- 

বাহনে চুমু ব্রন্মা। আহা কি চযৎকার ! 

মানের ভগ্ঘরুহস্তে কেমন রাগ আলাপ 

করিতেছেন” । মহারাজের দেখাদেখি মন্ত্রী 

মহাশয়ও গোটাকতক লইয়। চক্ষে প্রদান- 

করত পূর্বেোক্রূপে স্বীয় মনে!ভাব-গোঁপনে 
বলিলেন, 'তাইত কি আশ্চর্য্য! গরুড়- 

বাহুনে শঙ্খঢক্রগডাধাপী নারংয়ণের কি অপ- 

রূপ সূত্তি। পাশহক্তে বন্ধন কোথা যাঁচ্েন ! 
ক্রয়ে ক্রমে পাত্রমিজ্র ও সভাসদূণ ষক্ষ- 

লেই ক্বয়েন, কমার দেখুন আর নাঁই 

ঘেখুন। লকলেই, সুখে বাহাছুরী করেন? 

স্পষ্টকথ! কাহায়ও বলিরায় যো নাই,.পাছে, 

 বাঙ্গালা-সাহিত্য-সযলোচনী। 

স্থিত ইজ, এবৎ বিনয়পুরঃসর করযোড়ে গোড়ার কথা প্রকাশিত হ্রা পড়ে। 
কেহই দেখিলেন লা, বুবিলেন না থচ 

সহ্ছঅমুখে প্রশংসা করিতেও,. ছাড়িলেন 

না। অস্মদদেশ এবৎ ইংলগু প্রভৃতি 

অন্যান্য বিদ্যাভিমানী দেশের অবস্থাও 

আজকাল ঠিক এইউক্রুপ। অনেকেই প্রকৃত 
তথ্য বুঝেন না, অথচ +[59 12561001098 
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0/901095 বলিতেগু ছাড়েন ন।। না! 

বলিলেইত বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়। পড়িবে। 
প্রশংসালিপ্স। বড়ই উতৎ্কট ব্যাধি। এই 

রোগের বশে কত লোক যে কত প্রলাপ 

বকিতেছে, তাহা ভাবিলেও আমাদিগের 

খরীর শিহরিয়। উঠে । দেশীয় ও বিদে- 

শীয় স্ভাবকগণ ! তোমাদের নিকট কর- 

যোড়ে প্রার্থনা, না বুঝিয়। ম্থবিয়! কপট- 
হৃদয়ে কোন বিষয়ে মত প্রদান করিও 

না। বুঝিবার অসাধ্য হয়, স্প্ বলিতে 

আপত্তি কি? প্রথিবীতে কেহই সর্ধজ্ঞ 

নহেন, তজ্জনা দুঃখ করিবার কারণ নাই। 

পেটে এক, মুখে আর, করিয়। আর পাপ- 

সংগ্রহ কর কেন? 

যাক, আর ওসব কথায় কাঁজ নাই, 

আমর ধান ভান্তে শিবের গীত আরম 

করিয়াছি। বাঙ্গাল!-সাহিত্যশদ্রের লম1- 

লোচন, করিতে বনিয়া কতকিসের সমা- 

লোচন, করিয়া ফেলিলাম । বাজে কথায় 

অলেক্ষণ কাঁটাইলাষ। এক্ষাথে প্রকৃভ- 
প্রসঙ্গে হন্যাক্ষেপ করাই, উচিত $ কিন্ত সার 

একটি বযাজেঠচন বাকী আছে 5. জেটীও 



আবার বাছিত্যনমগলোচননের কাছাকাছি; 

লতরাৎ, তথ্ধিঘরে ছুই চারিটী কথা .ন! 
বলিয়। ছাড়িয়া] দেওয়া ভাল দেখার না। 

উদৎ্নূৃক পাঠকৃপ্বণ আমাদের এই. কালা- 

তিরেকে ক্ষমাপ্ররর্শনজরত কপকাল অপেক্ষা 

করুন| আমর] মন্তব্য কেচ্ছ। (১) মরুর 

করিয়াই মম্তবদন্ত (২) তমাম করিয়। 

লইব । ক্গাপনারা বলিতে পারেন, এত 

আর চাহাঁর হরবেশেরও কেঙ্ছা। নয়, কির 

নিজাম পাগলারও কেচ্ছা নম্ন, অথবা কেচ্ছা 

সাহারা নহে, তবে কিলের জন্য অপেক্ষ। 

করিব! এতছুতরে আমাদের নিষেদন 

ই, যে, ঘর্দিও ও কেচ্ছা পরীজাত (৩) 

আসিয়। নিজ্িত শাহজাদীকে (9৪) বহুন- 

করত বাদশাহজাদার (৫) কাছে পৌছাইয়। 
দিবেনা বটে, কিন্তু তঞ্সদৃশ কোন বস্ত 
থাকিবে । যদিও এ কেচ্ছায় আশক 

মাণুকের (৬) আশনাই দেখিতে পাই- 

বেন ন। সত্য, কিন্ত তঙ্গপেক্ষাও উৎ্কৃ্ 

উৎকৃষ্ট ত্্ব্য প্রত্যক্ষ করিবেন ॥ এ কেচ্ছা 

কি, তাহা বোধ হয়ঃ পাঠকগর্গ বুঝিতে 

পরেন নাই, তজ্জনা বলিয়! দিই। ইটি 

ইন.স্পেইর কেচ্ছ]। 

বিদ্যালম্ সফলের উন্নভিপরিদর্শন 

এবং যথোপদ্ষুক্ত পাঠাপুস্তক নির্ববাচম, এই 

ছই কফার্যের জন্যই ইন্স্পেকটরী পদের 
সত্রপাত $ বলিতে কি, উক্ত ছুই কার্ধোই 
ইনস্পেক্টর মভোঁদয়গশণ 'অমনোঘোগী । 

কেমন ঙক্গ7 3২) ক 
বস্ক-স্হাতে হাতেই অর্থাৎ শীত! (০) পরী- 
আাত-পরীসকল। (8) শাহজজাদী-..াজ- 

ক্র । (€৫) বাহশাহজাফা-্সম্রাটের পু । 

(৬) জাশকছান্ডিক--প্রণগী ও গ্াপরিপী 1 

। উপজমবিক। | 

আমি শ্বচন্ষে দেখিয়াছি, একবার একজন 

ইন্সপেক্টর. ভেপুটী নন ) কোন বিদ্যালর- 
পরিদর্শন করিতে গিয়া ততরত্য বাঁকগণের 

গণি কিছুই দেখিলেন না, কেবল 

লোহার বীমে কণ্ডা অপটির1 কিরূপে পাখা- 
গুলি ঝলান হইয়াছে, তাহারই পরিদর্শন 

করিয়। এবং হেডমাষ্টীর মহাশয়কে ভতত্বিষর়ে 

ছুই একটী প্রস্থ করিয়ই আপন কর্তব্য 
সমাধা করিলেন । শুদ্ধ ইনিই কেন, এর। 

যাবতীয় বিদ্যালয়ই যে এইন্নাপে পরিদর্শন 

করেন, তদ্বিষয়ে শিক্ষারিভাগের কর্ড পক্ষ- 

ব্যতীত আর কাহারও সন্দেহ নাই । 

অধিক আঁশ্চর্ষের ব্রিষয় আর ক্ষিষযজিব, 

১২৯৮ সালের ১৬ই শ্রাবণের “সময়” পাঠে 

অবগত হইলাম, ষে ঢাকা বিভাঙ্গের ফোন 

কোন ইনস্পেটর মহ্থাপুরুষ বিদ্যালয়ে পদ- 
ধুলি পর্যযস্ত দেন না, আপন বাসাগ্প বালক- 

দিগফে আনিয়া পত্রীক্ষা করেন। স্কুলের 

শিক্ষকদিগের উচহ্াতে আপতি করিবার 

যে! মাই, কারণ, তাকার! খোর্দিমহল-বাসি- 

নীর (১) ন্যাঁয় ইন্ম্পেক্টর আঁহাপানার 
অপাঙ্গৃতির ভিখারী । পাঠক! এদৃশ্ট কি 
আশকমাশুকের দৃশ্তড অপেক্ষ। শ্দৃষ্ত নয়! 

আঅশবার কোন সময়ে বৃষ্টি হওয়ায় পথের 

কর্দমে যাওয়1 অসম্ভব বিবেচনার ইন্সপেক্টর 

সাহেক কোন শিক্ষককে ক্রোড়ে করিয়া 

কর্দম পার করিতে ধলেন। পাঠক ! 

তোমার চক্ষে পরীক্াতের শাহজাদীর 

ৰহুন জপেক্ষ। ক্রি $ বহন ভাল লাগে না! 
কর্তৃপক্ষ এ সকল বিষদ্ব কিছু দেখিতে পান 

না বজিয়! আমরা ছুঃখ করি) কিন্ত, তীয় 

(১) খোর্দমহলস্্ষেখানে বাদশাঙদিগের ) 

বেশ্যার খাকে। 



কেন হি দেখিবেম; ও ষে “ডাকল 

বিভাগ । 'ণ্ঢাকা” খাকুলে' কেহইত .কিছু 
দেখিতে পায় ন!? যদি বল ছুগলির,কথা-- 

সেখানেও -ণগলির” ভিতর কি 'লোকের' 

দৃষ্টি যাওয়া! সশুব। যদি কলকফেতার কথা 
বল-_গ্রথানে একমাত্র ফেত দোরক্ড থাকি- 

লেই পব সারিষা যায় । 'ইন্স্পেক্টরদিগের 

পুর্ববসঞ্চিত পুণ্যবলে এই সমস্ত ৪৮ 

ঘটিয়াছে। 

আমরণ বেশ দেখিতেছি, বৃটিশ গভর- 
মেক্টের নিম ও অপামার্গের মূল উভ- 

যী একগুণ-বিশিষ্ট। কেন না, অপা- 

মার্শের শিকড় গর্ভিণীর কেশমধো বশাধিয়1- 

দিলেই তৎক্ষণাৎ, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে । 

কিন্তু তখনই উত্থাকে কেশ হইতে অপ- 

সারিত ন। করিলে, উহ1 ভালমন্দ বাছি- 

বৈনা। ; গর্ভিণীর নাড়ীপর্যাস্ত টানিয়। বাহির 

করিবে। উহার গুণই হচ্ছে টানির] 

বাহির কষা; তা কে জানে সম্ভান, আর 

ফে জানে নাঁড়িভূঁড়ি। সরকারী চাকরী 
লিও ঠিক তত্দেপ। যাহার ভাগ্যে উহ 

'ঘ্টিয়াছে, পে উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত 

কোনক্ধপ 'বিচার না করিফ্া কেবলই উহা 

তাহাকে টানিয়। ভুলিতেছে ; তাই বলি 

সরকারী চাকরী অপমার্গ-গুণবিশি্ট নয়ত 

কি! নতুবা, পঞ্চদশমুদ্রা হইতে একজনকে 

পাচশত মুদ্রায় টানিষা কগানিবে কেন? 

ভাব! নিয়তম ট্োনীর শিক্ষকইব। কিরাপে 

রি 

শেখে সার্কেল ইন্প্পেক্টর' হইতে পারেন? 

তাঙাতেই' আমাদের ধারণা, যে অপাঁযার্খ- 

শুখবিশিষ্ট বলিয়া সরকারী চাকরীগুলি' 
১ভালমন্দ ন. বাছিয়াই ইহাদিগকে টানিয়। 
 তুপিক্গাছে। আমরণ সাল, করি? ধলিতে 

| বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালে। চনী। 

পারি, সরকারী চাকরী রা ষে' নকল 
ভাগাধর বিশ 'পচিশ হইতে হাজার বারশর 

উঠিয়াছেন, বেসরকারী, চাকরী হইলে, 

ভাতাদের কৃষ্ণকেশ ধবলিত হইত, অথচ 

তুই .চারিটাক! বেতন-বৃদ্ধি 'হইত কিন। 
সন্দেহ? প্রীক্ষই প্রত্যক্ষ হয় সরকারী বৃত্তি- 

ভোপ্বীর মধ্যে গুণবান্ লোক জাতি অল্প । 
: পুর্বেই ঘলাগিয়াছে, পাঠ্যপুস্তক নির্বা- 

চনও ইনস্পেউরদিগের অন্যত্র কার্যা। 

অন্যকে বলেন, তাহার? একার্ধেয বড়ই 

শৈথিল্য প্রদশন করিয়া থাকেন ; কিন্ত 

আমরণ বলি যে, তাহার! সগয়ে সময়ে 

এ বিষয়ে এ্রন্ত তৎপর হন, যে পুস্তক বস্তস্ছ 

হইল না, অথচ তাহাকে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট 

করিয়া দ্রিলেন। তাহাদের চিত্ত এমশই 

উদার, যে, সাহারা পুস্তকের দেষের 

দিকে আদৌ ভ্রক্ষেপই করেন না। তাহা- 
দের আশ্রিত-বাৎ্সল্য-গণে লহ পহ্ল্স 

দোষ৪ ক্ষমার 'মধো পড়িয়া! যায় । তৈল 

জলের পঙ্গে মিশ্রিত কয় না, কিন্তু ছুগ্ধ 

জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হুইয়! 

যায়। ইন্স্পেইরদিগের স্বভাব দুগ্ধের 
হ্যায়) যতই দোষ থাকুক না ৫কনঃ উপ্তম- 

রূপে ছিশিয়া যায়, কেহ জানিতে পারেন।। 

আরও ভীতহাদবের এক অলাধারণ ও৭ এইই, 

যে, তাহাদের ক্ষুব্রদৃষ্টি আদে নাই, মহত 
দৃ্টিই, সর্বদা পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে। 

সাগরার্দির উপরে তাহাদের তীব্র: নজর ; 

ক্ষুদ্র কুপার্দির' দিকে দৃক্পাতও করেন না! 

স্বাইবেলে লিখিত সসাছে, “ভূমি এরপে দান 

করিবে, শ্রেন” তোকার বামসক্ত ' জানিতে 

মাধ পারেচ। ইন্ঠাদের জান তধপেক্কাও শুল্ক । 

যাহাকে বাক্য দেল) তথায় ..লেই “অনুরোধ 
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করিবার লোক ভিন্ন (যাহার কথ।..ঠেলিলে 
চৌন্দপুরুষ নর্কস্থ হয়) ক্জার কেহই থাকে 
ন। কাহার! এমনই ক্ষমাশীল, ষে; সত ২ 

লোক্ষের কটুক্তি, সংবাদপত্রের ভিক্ষার) 

আপামর সাধারধের তাড়না অনায়াসেই 

সম্হা করেন। অধিকস্ক, তাহাদের আরও 

ঞকটী মান গু৭ এই যে, ভাহার। আপনার 

নাম জাছের করিতে বড় অভিলাষী নহেন। 

পনি পুষ্তকরচন। করিয়া! অন্যের নাম 

জাহের করেন । ভাহ[দের লোতুও আঅলেকটা 
সংযত । তাহাদের অন্ুগ্ররে যে সকল 

পুর্তক বিক্রীত হয়, ইচ্ছ। করিলে 
তাঁহারা উহ্থার লভ্যাংশ সমত্তই কবলিত 

করিতে পারেন; কিন্ত, তাহা না! করিয়। 

কিঞিৎ লইয়াই নিরষ্ঞভ হন। আরও 

সারের ইহা এক বিচিত্র গতি, যাহার 

ধরলম্পর্তি আছে, বিষয়-বৈভব আছে, দ্বর্ণ- 

রৌপ্য আছে, মণিমাণিক্য আছে, লোকের 

চিত্ত স্বভাবতই তৎ্প্রবণ ; কিন্ত ইন্স্পেন্টর- 
দিপের চিত্ত, যাহার তৈল আছে, প্রায়ই 

তথৎ্গ্রবণ দেখ! যায় । তেল দিলে নরম হুত্ব 

3, এমন জ্রব্য জগতে অতি বিরল । এমন 

যে কঠিন লোহার কল, ভাহাঁও তেলে জল 

হুইয়! যায় কে নাজ্বানে। “তৈলম্ষ্টমযোহগি 

মার্দবৎ ভক্জতে কৈব কথা শরীরিযু।” 

“কাভিতপ্ুং” নয়গ উচছা। কালিদাসের ভুল । 

ইন্স্পেক্টর মঙ্থোদয়দিগের এই সমস্ত 
অমান্ুষগুণ্দেই বিদ্ালয় সকলের বিপরীত 

উন্নতি হঙঈয়। থাকে, তাহউক, তাহাতে 

কার কি আতি) তলমান, মহ্থাত্মাদিগের 
কিন্ত খুব স্ঘোঁগ উপস্থিত |: প্রকৃত গুণের 

আদ্র; আর নাই; কৃতষুগে ত' নি ণেরই 
খুব আদর ছিল। দৈবতগণ, নিপু'এ শব্দে 

১৫. 
চারার রদ্রালেন্কাগ্রারান 

অভি্থিত হইতেন। জকালও ত নি? 

ণের তেমনি আদর দেখা যাইতেছে ।, কৃত- 

যুগ্ধ আবার উপস্থিত হইবে নাকি? পুর 
লক্ষণুত দেখ! দিয়াছে! 

কৃতযুগের আর একচী লক্ষণও দড়াই- 
য়ছে । এর যুগে মীন কুর্ম, বরাহ অবতার 
হইরাছিল। সম্প্রতি খরগোশ আঅবতারও 
জাজ্ল্যমান! যে এই ছআবতারের আশ্রয় 

লইতেছে, সেই পিদ্ধমনেরথ হইতেছে। 
আমরা দেখিতেছি, প্রথমতঃ প্রবন্ধকুস্ম 

অন্যত্র ফুটিয়াছিল; জনক-কনা .সীতভাও 
অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; ছাত্রঙ্গীবন বা 

শিক্ষকজীবন সকলেরই মূল প্রথম ভিন্ন স্বানে; 
তখন তাহাদের মনোবুথশিদ্ধি হয় নাই। 

যেই খরগোপরূপ নবাবতারের আশ্রয় লই- 

রাছে; অমনি যাহাদের চতুর্বর্থ প্রাপ্তি 

হইয়াছে । ধন্য শশকাবতার, ভূমিই ধন্য ] 
কলিতে তুমিই যথার্থ বতার ! 

পাঠ্যপুস্তকনির্বাচনবিষয়ে আজকাল 

ভারি গালযোগ উপস্থিত ॥ ' ষাহাদের 

হুন্তে উক্ত গুরুতব কার্ষ্ের,ভার ন্যন্ত আছে, 

তাহারা এমনই ধন্মজ্ঞানপরিশুন্য যে, 
ত্বার্থপরবশ হুইয়1 ঘোরতর পাতক করিতেও 

কুঠিত হন না। পুস্তকমদ্ধেই অচেতন 

পদার্থ, আুতরণৎ। চলিতে পরে লা, তাঁহাত্ 

সকলেই জানে; তরে কষেকখানি পুস্ত- 

কই বা বেশ চলে কেন? ইহছাঁদিগকে 

চলিবার শক্তি কেদিল ?" স্ষ্টিকর্ত। দিলে 
ত আর কাকারওঃ "আপত্তি থাকিত না। 
রচগ্লিতার রচিত গ্রস্থ নিজণীবই বটে, চল- 

চ্্ক্তিহীন;কিস্তু সস্বন্ধম্পীতে ও ইন্স্পেই্ররের 

দূষ়ে বাঁরমাসই টুক টুক করিয়া চল্লিতেছে 4 
বন্ধ হইতে 'ম্লার. চায় ন1। যদি” কখন 
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স্পীড, ছিড়ে, কি দম ফুরহিয়। যার, তখন 

বন্ধ হইলেও ছুটতে পারে) কিন্তু ম্পীঙ্ 

ছিড়া একপ্রকার দুরাশা; কেন না উহ! 
পাঁক। ীলের তৈয়ারী, শীত্র ছিড়িবে না। 

তাঁর দমও ত রোগ রোজ, কি সপ্তাহে 

সপ্তাহে দিতে হয় না যে, দৈর্বাৎ ভূল্ল ও 

হইয়া যাইবে । এ দম বৎসরে একবার, 

কুতরাং ভুলও হয় না। ত্বাই চিরকালই 
যে চলিবে, এবিষয়ে আর সন্দেহ ক্যি। 

জন্য অন্য গ্রস্থকারদের ৩ আর সম্বন্ধ 

স্পীঙ নাই ; ক্ছতরাৎ, তাহাদের গ্রস্থ চলি- 
বার আশা আর হিমা্রির অপসারণে 

ভারতের 'অশীততার আশা দুই সমান। 

অনেকে সময়ে সময়ে ভ্রমাদ্ঘতাবশত ইন্স্পে- 

কৃটরের দম দিয়ালন বটে, কিস্ত তাহ! 

ফোন কার্ধ্যেরই হয় না । স্পৃশিঙ. ন1 থাকিলে 
দম লাগিবে কিসে । | 

সম্প্রতি একটী বিষয় লইয়া স্থানে শ্বানে 

তর্কবিতর্ক হইতেছে। বিনয়টি এই ; পাঠ্য 

পুস্তকরচগ়িতগণের চরিত্র বিশুদ্ধ হওয়া 

উচিত কি না? “ন্যায়পরতা কিংব। ধর্শেধ 

সঙ্গে তাঁহার কোন সত্শ্রব আছে কি না? 

অন্যান্য বিবাদের ন্যায়, ইহগাতেও ছুই দল 

আছেন । এক দলের অভিপ্রায়, রচয়িত। 

যেরূপ চরিত্রেয্সই লোক হউন না, যদি 

তৎকৃত গ্রস্থে তদীয় ভাবের পরিচয় "আদৌ 

ন। পাওয়। যায়, তবে সে গ্রন্থ কেন না আদ- 

রনীয় হইবে। দ্বিতীয় দলের অভিপ্রাপ্স সম্পূর্ণ 
বিপরীত । তাহার। বর্জেদ। যরিও ইছাতে 

পাক্ষাৎসঙ্থদ্ধে ধর্দ্্ বা স্ায়পরতার গনি 

হইতেছে ন1, কিন্তু পরম্পরাসন্থদ্ধে ঘটিতেছে। 

 শর্ধাত নদীতে জললকয় অধিক হইলেই যেমন 

উদ্ধার তরঙ্গেরও প্রাধল্য প্রত্যক্ষ ছয়, তদ্রপ 

3০০1 0077015665র তালিকা 

বাঙ্ালা-সাহিত্য-সঙ্গালৌচনী ] 

আয়পথ শরশব্য থাকিলে তর পাপের 

শ্রোতও প্রবল হয় ; দ্দাঁয়পথ সৎকীণ হষ্টলে 

কখনই তঙ্জট] স্বরে না; জ্দুতরাৎ তাদশ 

গ্রস্থকারের গ্রন্থ পরিচালন ও পাপের প্রশ্রয়" 

দান একই কথা । পশুধন্মা শ্রস্থক[রগখের 

গ্রন্থগুলি যাহাতে একেবারে পাঠ্য মধো 

পরিগণিত ন। হইতে পারে, ভতজ্জন্ত পাধারধের 

সবিশেষ চেই। একাস্ত প্রার্থনীয় | 

আজকাল ডিবেক্টর অধ. পধলিক 

ইন্ষ্রাকসন শ্থুয়ৎই পাঠ্যপ ভ্তাকের তালিকা 

প্রস্তত করিতেছেন; কিন্তু তাহারত 

বাঙ্গাল] ভাষার এত অধিকার নাই, যে, 

তিনি পুস্তকের দোষডণ বিচার করতঃ 

তাস্ছাফে পাঠ্যরূপে মির্দিষ্ট করিতে পাঁরেন। 

অধিকন্ত, তিনি একাকীই কি এন খধিক 
কার্ধ্য সমাধা করিয়। উঠিতে পারেন € 

কখনই মণ, স্থতরাৎ তাহাকে পরসাপেক্ষ 

হইতেই হইবে | "তজ্জন্যই তাহাকে নে 

হইতে 

বাছির। কতকগুলি পুস্তক লইতে হয়! 

[৪5 1309] 00772216669র মেশ্বরগণ কেহ 

বেতনতভুক নছেন। তীহাদিগের ল্য 
কার্ধ্যনির্বাহার্থই তাহাদিগকে কঠোর পরি- 

শ্রম করিতে হয়| এই পরিশ্রম করিয়া 
তীহারা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে বে টুকু 

অবসর পান, তাছাতেই পুস্তকের গুণাগুণ 

বিচার করিয়া তাহাকে কমিডীর হালিকা- 
ভুক্ত করেন৷ অনেক সংবাদপন্ডের সম্পা- 
দ্নক যেমন লাম দেখিয়া পুস্তকের সমা” 

লোচন কর্িয়। থাকেনা, ইহা রও তজ্দপ 
গ্রন্থকার বা প্রেসের নাজ দেখিয়। সেই 

পুস্তক তালিকাতুল্ত করেন কি নি নাং 
তবে উপরোধ ক্াসারোধ যে গলেকটা রাখেন, 
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হইয়। ঘায়। তত্পরে, ধাহার। ডিরেক- 

উরের সহকারীরূপে বিয্লা্জ করেন, ভীহা- 

দের সকলেই রপ্মক ও ভক্ষক। পুর্বে যে 
ইন্স্পেকটরদিগের দোষের কথা উল্লিখিত 
হুইরাছে, ই ইন্স্পেকউরদিগের মধ্যেও 

কেছ কেহ ইহাতে সম্পূর্ণ সহারতা করেন। 

ভাঙারই লাহায্য তীঙ্থার অভিপ্রেত পুস্তক- 

গুলি ডির়েকটবরের তালিকার স্থান পায়। 

গাধিক আশ্চর্যের বিষয় আঠি কি বলিব, 

কলিকাতা কোন গ্রেসে পুস্তক ছাপাইলে, 
সেই পুস্তক শশিত্রই 16 13001: €007070166- 

ওওর দ্বার! পাশ হইয়া পাঠ্ব্মপে নিদ্দিষ্ট হয়। 

এই ত গেল এদিকের কথা, শেষে আবার 

সর্বববিধ ইন স্পে্ররগণই স্বন্য অধিকারভুক্ত 

বিদ্যালয় সম্ুহে আপনাপন অভীষ্ট পুস্তকের 
হণ বর্ণনা করিয়া সেই থানিই পড়াইবার 

নিমিত্ত শিক্ষকর্দিগকে অনুরোধ করেন; 

তরাৎ ভাগার রধজ্যে তাঁহার পুস্তকই চে! 

অছ্ছে! স্বার্থান্ধতা ! 1 ধন্মজ্ঞানবিহীন অজ্ঞ 

লোকের যে, স্বার্থের জন্য লোকের মস্তকে 

লগুড়াঘাত করে, তাহাদের স্বার্থপপ্পতা কি 

ইহাদের ন্ার্থপরত্াার সম্মুখে ভিঠিতে পারে? 

তাহাদের স্বার্থের পরিণাম অপেক্ষা! কি 

ইহাদের শর্থের পরিণাম গুরুতর নহে? 

তাহার] এককালে একজন বা এক পরি- 

বাবের বৈ শর্ধনাশ করিতে পারে ন1। 

হার এককালে সহকত্র সহআ লোকের বা 

পরিবারের সহম্র সহ্ম্্র প্রকারে সর্বনাশ 

করেন। ভঙ্জন্য আমর] ডিরেক্টর মছে!- 
. জক্ের নিক্ুট সধিনয়ে অছুয্ধোধ করি, এবার 

হইকে তিনি কোন প্রকাশ্য স্ছনে 34০$6০/ 

১৩ 

এইন্বপেই জ নেক পুস্তক | করি বর টি করুন| । পু | 
8০০ 0০020278665 খে কয়জন যেশ্বর 

আাছেম, তীহাদিগঙ্ষে অপপাবিত করিয়।) 

তাহাদের স্কানে কয়েকজন বেতনভোগী 

লোক নিযুক্ত করতঃ যাহাতে দোষগণের 

সুবিচার সয় ভাঙার ধন্দ ও বন্ড করিয়া, 

তাঁহাদের দ্বারাই দোষ-ণ-গুলি লিপিবন্ধ 
করাইয়! লউন ।! শপরে লিপিবদ্ধ দোষ" 

গুণের বিচারপুর্ধন্তড কমিটী ঘেষে পুস্তক 

যে যেক্রাপের জন্য নির্গত করিবেন, সেই 

পুস্তকগুলি লইয়! লট[রি কবিঙে, যাহার 

ভাগ্য শ্প্রপয়, তাঁহারই নাষ উঠিবে ) 

অথচ 1950139০010 000217016065র তালি, 

কাডুক্ত কোন পুস্তকের লাম উঠাতে) বালক 

-দিশের ৪ কোন ক্ষতির সম্ভাবন! থাকিবে না। 

আমাদের বিবেচনায়, এইকপ গণালীতে 

কার্যা করিলে প্রতি বৎসরই এক একজন 

নুতন গ্রস্থকার প্রতিপ]ঁলিত হুইতে পারেন। 
চিরকালই আর একজনের পেটভরান হইবে 

না এসাঁদুশ উপায়ে আয়পথ সঙ্কীর্ণ হইলে 

ছুই একজন পাষও শ্রস্থকারের পাপজ্ঞোতও 

কতকটা কমিয়। যাইতে পারে 7 ত্বাঙ্াতেও 

সাধারণের পুণ্যসঞ্চ*য়র সম্ভাবনা! ভিরে" 

কর মহোদয় আমাদের এ অন্থরোধে কর্ণ- 
পাত করিবেন কি? 

অমর! দেখিতেছি বিষাভাবড় নির্ধেধ। 

একবার তিনি কোন রাজপুত্র ও রাজকনার 

ভাগো 'অশ্বগবাদি বিক্রয় ও বেশ্ত্াবৃত্তি 

করিয়া! অীবিকা নির্বাহ করিবে লিখিয়। 

বিষম বিপধ খন্ড ঃ হুইয়াছিলেন ; তথাপি 

তাহার চৈতন্য হইল ন?। তিনি সেকেলে 

লোক--সাদা মিদে; কুটবুদ্ধির ত ধার 

ধাজেন না ভাই ভান্াফে সময়ে বয়ে বড়ই 
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“ বিপর্ছে, পড়িতে. হ হয় |. দা কাল এটার 

বেতিষ্টাপ্রের যেমন ছড়াছাড়ি, কুটবৃদ্ধিরও 
তেমনি দৌড় । 
ব্রিটিস গবর্থমেন্ট যেষন, অনেক লময় ইঞ্!- 

দের সাহায্যে আষ্টনের রহুপ্যতেদ করিতে 
গায়েন, প্রাচীন শিতামহের রান্দযে জন- 

কতক এইরূপ বারছার] জীব থাকিলেও ভিনি 
নেক সময় অনেক সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি 

পাইতেন। “ঘোটকে চড়িয়া এই স্থান 

দিয়! ঘাইলে দশ টাক জরিমান11” যদি 
কেছ ঘোটকীতে চড়ির। যায়, দেও এই 

নিয়মের জন্তভূর্তি হইবে কি না, পাছে ইহা 

ল্য) কখন বিলংরাদ ঘটে, এই ভাবিয়। 

কুটবুদ্ধিমান, আইনকপ্ভাগণ অমনি নোট 
করিলেন-_-“এস্কলে ঘোটক অর্থে ঘোটকীও 

ধরিতে হইবে” আমাদের বুদ্ধ শিতামহের 

কি এত বিষয়বুদ্ধি বা দৃব্রর্শিত। আনছে! 

থাকিলে অর রাজপুত্র ও রাজকন্যার বেলায় 

ঘত নাকাল হইতেন ন] ৃ 

হয় রাক্জপুত্র ও রাজকন্যার কাছে বিধাতার 

নাকালের কথা শুনেন নাই ; আমার কাছে 

শুনুন । 

ভরতরাজার বর্ষ মধ্যে এক অভুল- 

বিভূতিভাক নরপতি ছিলেন । হুদ্তাশ্ব- 

বথপত্তি-প্রভৃতি চতুর্ষিধ সেনা, যানাসন- 

বাহন, স্হদমাতাকোষ, যধিমানিক্য-রত্ 

প্রভৃতি কিছুরই ভাঙার অভাব ছিল না। 

ভারতবর্ষের জলবায়ংর এমনই গুণ। খে, 

রাজা হইলেই যেন তাহ [কে অপুত্রক হইতে 

হইবে । তাই এ রাজাও অপুর । প্ুন্রমুখ+ । 

দর্শনে বিসুখ হইয়] লর্ধবগ্াই ভিযমাণ থাকেল 1; 
একদা এক তপোবলসন্প্র নি্ধবাক যোগী! 

এক বর্গ বোধ 

আমাদের ভাগ্যবান, 

স্পস্ট 

পাশাপাশি 

পপি পপপসপশপাবিপাপাপপ সপে 

টি 

[ও 

| কহিলেন, মহারাজ ! 

বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থবকিতে হইবে | রাজ্ঞীর 
( শ্রসবকাজে আমাকে হতিকাগুছের দ্বাররক্ষা 

আবীকার, করিতে মরপা্তি সাশ্রনয়ন 

কহিলেন যোগিবও! আমার আর মঙ্গল কি? 

আমি অপুত্রক। ষে কয়দিন ধরাধায়ে থাকি, 

কেবল বিড়শ্বনাক্ডোগ ; পরকফালেও অনস্ত 

নরক । রাজার নির্ষবেদবাক্যে ফোগীর অন্তরে 

দয়ার সঞ্চার হইল | তিনি ত্রিকানত্রয়দশী।। 

তপোবলে ভূত্ত ভবিষ্যৎ বর্তমান রা ব্যব- 

হিত বিপ্ররুই সকলই কবামলকবহ গুভ্যক্ষ 

দেখিতে পান দেখিলেন, মহ্থারাজের 

একপুত্র ও এককন7া হুইবে। কিন্ড পুত্র 

হইতে রার্জযনাশ গ বৎশলোপ ঘটিবে ; 

আর কন্যাটি কুলকলস্কিনী হইবে । আপা” 

তত সাধান্য আর্রইবশতহ তাহাদে জন্ম 

হইতেছে ন! | দিব।চক্ষে এই সমস্ত ব্যথহিত 

বিষয়ও প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখিয়া খধিবর 

রাজসমক্ষে নিবেদন কত্িল। মহানাজ । আপ- 

নার একপুজ্র এক কন।] জন্মিবে। পুত্র 

হইতে রাজ্যনাশ ও বংশলোঁপি ঘটবে; এবং 

কনাাটি কুলকলক্কিনী হইবে । এখন পঞ্চম 

স্থানে শনির পূর্ণদৃত্টি খাকাষ তাক্গাদের জন্মের 

বিশ্ব উপস্থিত হইতেছে ।' বৃহস্পতির দশায় 
শনির দৃষ্টিহান হইলেই তাহাদের জন্ম 

জনিবারধ্য । খধিবাক্য শ্রবণে রাজার অপ্তরে 

বুগ্গপৎ্ হর্ধবিষাদের আবিগণব হইল ; কিন্ত 
নিয়তিস্ুত্র সর্ধৈব মানবশক্তির অথগনীর 

বিবেচনজ কথঞ্চিৎ ্বস্থচিন্তগ হইলেন। 

প্রশ্নানকালে তপোধন ছআশীবর্ধাদ করিয়। 

আপনাকে একটি 

| ক্ষরিতে বিধেন। আমি ধেখানেই থাকি, 

তও্ক্ষালে স্মানিযা উপস্থিত হই ! ভূত 
ঝালদনে উপনীত হা বস্তি, বলিয়া : | জায় বাঁকেঠ-সপ্মতিগ্রকাশ করিলে, তপন্থী 



, উপপক্মণিকা ॥ 

যথেচ্ছ পরস্থীল ফরিলেম। কালির রাজীর 

গীভ'সঞ্চার হুইল । খেকুতিপু্জ আবালবুদ্ধ- 

বনিতখ সকলেই এ পভ সৎবাদ-শ্রবণে যু 

পরোনান্তি আনন্দিত ফউল। নরপতিও 

পুতমুখদর্শনে পৈতৃক থন ও পুক্নামক নরক 

হইতে নিক্ষতি পাবেন, এই পাবত্িক 

মঙ্গলে পুলকিত হইলেন । একাদিক্রমে 
নবম মাস অতীত কইলে, দশম মাসে 

রাজ্জীব প্রসরলেদন উপস্থিত চওয়াষ, জিনি 

এক পুত্রসস্তান প্রগর করিলেন& ইতাবমবে 

পূর্বে স্বোগী আসিয়া বাজাজ্ঞামতে 

স্তিক1 গহের দ্বার ্মাবন্ধ করিয়াঁ,যেন কেছ 

প্রবেশ কহিতে না পাবে, এই ভাবে শষান 

থাকিলেন। এই সমযে বিপাতাও বালফের 

ললাটে শুভাশুভ শিপি করিতে আসিয! 

গৃহাভ্যস্তবে গ্রদবশ করিলার নিমিত্ত তাহাকে 

ঘ্বারহ্যাগ কবিরাক অনিপ্রাষ জানাইলে, 

যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন--মাপনি কে? 

আগন্তক উত্তর করিলেন_-।মি বিধাতা! । 

যোগী--কিজন্ঞ গৃহাভান্তরে যাইলুবন ? 

বিধাতী-বালকেব অনুষ্টে সমস্ত জীব- 

নের শুভাঙখভ লিপি কদিতে । 

বিধাতার এজজপ বাক্য শ্রবণে মঙ্তানু- 

ভব তাপস দ্বাবত্যাগ কবিলেন, 'পবৎ পিভা- 

মহ গৃহমধো প্রবেশ কবিলে, তিনি পৃশ্ববৎ 
দ্বার ক্রুদ্ধ কবিয়! শুইলেন। পরমেতী শীষ 

মন্তবা লিপি করিয প্রত্যাগমনকালে পুন- 

বর্ধার দ্বারতযাগ করিতে বলিলেন সাধু 

ফোন মণ্েই দ্বার ছাট়িবেন নাঃ বলিলেন, 

কি লিখিয়াছেন অগ্রে বলুন, তবে দ্বারত্যাগ 

করিব। 

বি। সামার লিপি কাঁহাকেও বলি না । 

বো। ভবে বারও ছাড়িব না। 

পাপা শিশির পিট প্ী পদ 

শি শিিপীতি শশী ীশীগীশী শীট পিশিশী পিল? 

স্ব । সেকথা খা শুছিয়া তোমার কিল লাভ 

হইবে? 

যোঁ। যাহাই হউক, লা বলিলে আমি 

কখনই আপনাকে ধাইতে দিব নখ । 

সুবজ্যেষ্ঠ বিষম বিপর্দে পড়িয়। অগতা1 
বলিলেন পইহা হইতে পৈতৃক রাজা 

নষ্ট হইবে; এ এক্স একটী অশ্ববিক্রয় করত 

ঈখবিকানির্বাহ করিবে” ইহাই লিখিষাছি। 

যোগীবর' দ্বার ত্যাগ করিলে পিতামহ অস্ত- 

হিত হইলেন । তপোধনও “কন্যা জঙ্মি- 

বাব কালে পুনর্বাব উপস্থিত হইব” এই 

কথা মহারাজের নিকট জ্ঞাপনকরতঃ পুন- 

রায় দেশভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

আবার গভ্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় কালও 

ছুটিতে লাগিল । প্রথম বত্সর যেদিকে 

গেল, দ্বিভীষও ৎপশ্চাৎ ছুটিল; তৃতীয় 

চতুর্থও সেদিকে চলিল, পঞ্চম তদভি- 

মুখী হইল । রাঁজ্জী পুনর্বব1র অন্তর্ধডী হই- 
লেন, এবৎ যথাকারল এক কন্যারত্ত ঞাস্ব 

করিলেন । আমাদের পূর্র্বপর্িচিত যোগী 

মুহত্জ্ঞ | যে মুচর্তে যাহ! কিছু ঘটিতেছে, 

সমশ্ঃই দরিবাচক্ষে দেখিতে পান । ক্তরাৎ, 

রান্ীর কন্যা-প্রসব-ব্যাপার অবগত হইয়া 
আবার আসিধ! স্ুতিনাগুহের দ্বারা চাপিয়া 

শুইলেন । পূর্বরবধৎ বিধাতা! আপিলে, যাই- 

বার সধ্য পথ দিয়! প্রত্যাগমন-কালে বলি- 
লেন, কি লিখিয়াছেন অগ্নে বলুন, তবে 

ঘবার-পরিতাগ করিব । বিধাতাও শ্বলিপি- 

প্রকাশ করিবেন ॥ লী, যোগীও যাইবার 

পথ দিবেন না। আনেক বাগ.বিভগার 

পয় বিধান্তা বললেন এ কন্যা ছুকুল 

খাইগ্কা শের্ধে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবনধারপু 
করিবে” ইহাই লিখিয়াছি।. অই বলিগ্গ.. 
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[ রহিল লা। ধন, দি বিষয়, ইবতৰ, 

সম্পত্তি, মনি, মাণিক্য, রড সকলই গেল_! 

অশ্বশৃলায় যে কহিপয় অশ্ব ছিল, তাহারই 

এক একটীর বিক্রয়লভ্য জর্থে রাজপুত্রের 

কথক্চিৎ জীবিকানির্হ 'হুইতে লাগিল । 

ুক্ত্থারে অস্থি হইলে ফোগীও গরস্থান 
ফরিলেন। 

কালপ্রবাহ অনস্ত ও আলীম কোথা 

হইতে আপিতেছে এবৎ কোথ1 যাইতেছে 

কে বলিবে? কালের এই ধারাবাহিক | 

হান বড়ই বিশ্মায়ঘছ | কড়াকক় অভাবের | রাজকন্যারও শ্বশুরকূুল ও পিতৃকুলে ফেহছই 

রক্ষক না থাকায়) সে কুক্ষিপোষণার্ণ বার- 

যোবিদ্-বৃত্তি অবলম্বন করিল। 

প্রায় বিংশতি বৎসর পরে ব্বাজপুত্র ও 

রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানলে 

যোগীবর সেই রাজ্যে উপস্থিত হইয়া দেখেন 

রাঁজবাটীর চিহুও নাই। লোক পরম্পরায় 
অবগত হইয়া রাজপুর-সমীপে উপনীত 

হইলেন, এবৎ আপনাকে তাহার পিতার 

স্হৃৎ বলিয়। পরিচয় দিয়া নানাবিষয়ের 

ঘময় সহত্র সহ নদ হইতে সাহায্য শ্রহণ 

করে বটে, কিন্তু লিজে পুর্ণ হইলে আবার 

তাহাদিগকে স্ঘস্ব অ'শ ফিরাইয়। দেয়। 

কিন্ত কালশ্বোত যে অনস্ত অসীম অগাধ 

অমুক্রে পড়িতেছে, কত যুগযুগাস্তর অতি- 

যাঞ্িত হইল, কত মন্বস্তর কাটিয়! গ্রেল, 
ভথাপি কি ইস্কার পুর্ণতা সম্পার্দিত হইল না! 

হইলে তগতফাল আবার গ্রত্যাগত হইত। 

এইরূপ অপ্রভ্যাবৃত্তভাবে দেখিতে ২ বসরা 

-সুক্রমে সার্ক যুগ অতিবছিত হইল । | কথোপকথন করিতে লাগিলেন । 

কালের ভীবণ সতঘর্ষণে মুহউর্ভক মণ্ধ্য যে যো। তোমার পিতার বিষয় সম্পত্তি 
- ক খগ্প্রলয় ঘটিয়। থাকে, তাহা কে খলিতে | জব গিয়াছে, এখন কি উপায়ে জীবিক- 

পানে। কালের এই করাল নিম্পেষণ দেখিয়া ি্ হকরেতেছ ; 

্হাত্মা কবীর সাশ্রুনয়:ন বলিলেন_-চলতী | রাঁ। সে দুঃখের কথা! কন কেন! এক 

চক়ী দেখু কর, দিয়া কবীরা বো! দোঁ | একটী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া তন্ারা অতি- 
পাটন কে বীচ আ নসাকত গিয়! কে11” । কষ্টে কাঁলযাপন করি । আর অল্পই ঘোঁড়! 

ইছার অর্থ,এই, চালিত পেংণী (জাত) ৰ আছে, ফ্রাইলে ক্িহবে জনি না| যত 

যন্ত্রে শস্য পড়িয়] বিপিষ্ট ভইতেছে। কেহই : কষিতেছে, আমিও তত খরচ কমাইস্তেছি । 
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নিক তি পাইতেছেনা, দেখি! মঙ্গাত্বা কবীর যো। আমার কথ! শুন। ভূমি রাজ্- 

জোদন কএ্রিয়াছিলেন । তাষ্ঠার রোদনের | পিজি? এত কষ্ট কি তোমার না হয়) তুমি 

ভাৎপর্থা এই)পৃথিবীর় যাবতীয় কাই পদার্থই প্রতিদিনই এক একী ঘোড়া বিক্রয় করিয়! 

এক্টরূপ কালের, প্েষনীতে মিপিষ্ হইতেছে, | পাঁচ সাতশ টাক] যা! প1ও, এক দিতনই তাহা 

 ধক্হইত ,নিক্কতি পাইতেছ লা। আজ | খরচ করিয়া! ফেল। 

কাক বত্সর ধরিয়াই আমাদের পূর্বোক্ত রা। ঘোড়া গুলি ফুরাইঘ্! গেলে কি 

পাজবাটীতে কাকের, চর” ঘুরিতেছে। করিব । তখন যে আম্মাারে মরতে হইবে । 

ও কাহছাতে প্লাজরাণী, কুন্দ মাতা কোর যো। তাওরশকি হয্। হিনি' তোমায় 

জ্িল। কিছুই সিক্েধিত ছুইতে বাকী : ক্ষ্টি.করিয়াছেন, ভিনি :আবখাই তোমার 

পিপাসা 



আহারও দিবেন। ভুমি রাজপুত, তোমার 

ভাগ্যে তিনি খত কষ্ট কখনই লেখেন লাই। 

যোথিবাক্যআ্ররণে রাজপুত্র ভাবিলেন, 
তাত বটে? আমি রাজপুত্র, আামার ভাগ্যে 

কি তিনি প্রকট লিখিয়াছেন । অদ্য হইতে 

জামি গ্রতিদ্িনই এক একী ঘোড়। বিক্রয় 

করিস পাচ সাতশত টাক যাহ! পাঁইৰ, 

সমন্তই একদিনে খরচ করিব 3 দেখি ভবি- 

য্যতে অনাহারে মরি কিরা। এই বলিয়া 

সে প্রতিদিনই এক একটী অশ্ব বিজ্রুয় করত 
তদ্ছার মহাসমরোছে দ্বিনপাত করিতে 

লাগিল। অস্বশালায় শতাধিক ঘোটক ছিল 

না, মাসত্রয়মধ্যেই সেগুলি নিঃশেষ হইল । 
কল্য কিউপাষ্জে দিমপাত হইবে, তাহার 

স্থান নাই, রাজপুত্র ভাবিয়! আকুল হই- 
লেন; এদিকে বিধাতাও ভাবিলেন, ইহার 

ভাগ্োত অশ্ববিক্রর করিয়। দিনপাত করিবে 

লিখিয়াছি, অশ্বশালায় ত আর অশ্ব নাই, 

কল্য কি বেচিবে ! আমার লিপিত ব্যার্থ 

হইবে না। যাই অশ্বশালায় একটা অশ্ব 

রাখিয়। আসি, এই বলিয়া তথায় এক অশ্ব 

রাধিয়। দিলেন । 

পরদিন প্রাতঃকালে রাজপুত্র অশ্বশালায় 

প্রেবেশ করিয়৷ দেখিল, একটী অশ্ব রহ্ি- 

রাছেঃ সেআহ্নাদদে উহাকে বিজ্রয় করত 
যা পাইল, সমস্তই খরচ করিয়া! ফেলিল। 

বিধাতা সে দিন আবার একটী অশ্ব দিয়! 

গেলেন। পরদিন রাজপুর সেটিকেও বিক্রয় 
করিয়। স্ুখসচ্ছন্দে দ্রিনপাত করিল । এই- 

রূপে প্রতিদিনই বিধাতা অঙ্থ যোগান, আর 

রাজপুত্র তাছ। বিক্রষ্প করিয়া] দিনপাত করেন। 
স্ব, ফ্েগাইতে যোগাইতে বিধাতার গণ 

ওষাগত | কি করিরেন, নিজের 'অবিষৃষ্য- 

'সপক্রমাণক1.1 - 
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কারিতার ফ্লভোগ ফাঁহাকেও বলিবার যে! 

নাই । হোগিরাজ দ্বিজেন, বিধাতা ভ 
রাজপুত্রের নিকট খুবই নাকাল হইত্েছেন ; 

এখন রাজকন্যার কাছেও উষ্নীর কিছু 

নাকাল আবঙ্ঠক। বিরিঞিকে ভালরপ 

শিক্ষাদিবার এই উপযুক্ত অবসর । নিজের 

হাতের কলমে যা ইচ্ছ। লিখেন, কখনত 

দায়ে ঠেকিতে হয় না। এবার ডাহাকে 

বথোচিত শিক্ষা! দিব । এই বলিয়া! রাজ- 

কন্যার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 

বসে! আমি তোমার পিতার সঙ্গদয় মিশ্র 

ছিলাম । তাহার রাজ্যনাশ ও তোমাদের 

এবৎবিধ বিপৎ্পঠুতে ছ্ধামার হৃদয় বড়ই 
ব্যথিত হইতেছে । যাহা হউক, জিজ্ঞাস! 

করি; কি উপায়ে দ্িনপাত করিতেছ। র্লাজ- 

কন্য] স্বীয় জঘন্য বৃত্তির পরিচয় দিয় আতি- 

কঙ্টে দিন যাপনের কথা বলিলেন। 

যো ॥। আমার কথা শুন, ভুমি ত রাজ- 
কণ্যা) এত কষ্ট তোমায় সঠিব কেন ! 

বিশেষত তুমি কিছু কুরূপাও নও । তুমি 

প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিবে, লক্ষমুদ্রা ব্যতীত 

কাহাকেও গৃহে স্থান দিব লা । 

ক। আনি প্রতিজ্ঞা করি থাকিলে 

লোকে আসিবে কেন! ছুই এক. টাকাতেই 

প্রতিদিন লেকে জুটে নাঁ। 

খ্ো। অবস্তা আসিবে! প্রতিজ্ঞা চাই; 

লক্ষহীর1-গুভৃতিও ত ছিল; তাহাদেগ 

কাছে লোকে লক্ষ হীরা*দিতে পারিত, আর 
তোমাকে লক্ষ মু দিখে না! ভাল এক 

দিল গতিজ্ঞ1 করিয়াই দেখ না। আর এক 

কথা, যদ্দি প্রতিভা] করিয়। ল্ষ মুদ্রা পা, 

পরদিন সমস্ত ব্য করিয়া! ফেলিবে, এক 

কপর্দকৃণড নৎস্কান রাখিবে না. আবার 



টা রী বাঙ্গালা সাহিতা-দমীলোচিনী । ।. 

ই সন্ধান্ধালে প্রতিজ্ঞা করিয সিনে 

এ্ররুদ্িিন গ্রয্নপ করিয়াউি দেখ ন1। বন্যা 

পত্যহ লক্ষ মুদ্রা পাইবে । 

'ঘোগীর রাঁক্যে রাজকনা সে দিল 

গ্রতিজ্ঞ| করিয়া? বহিল । অনেক ছোট খাট 

বাবু আসিল, কিন্তু দর শুনিয়া সকলেই 

প্রস্থান করিল। 

হইতে লাগিল, বিধাত্যর উৎ্ক$1 ততই 

বাড়িতে লাঁগিল। তিনি ভাঁবিলেন, ইনার 

ভাঁগো ত ধারাঙ্গনাবৃত্ি লিখিয়াছি। আজ 
লক্ষমুদ্রাদাদ্ী লোক না আদিলে ত আসার 

লিপি বার্থ হয়। যাই কোথাও একজন 

এইরূপ লোলের আনুসঙ্গীন করি । এই 

বলির! ধত বাজারুজির ছেলের খোপাঁমে 

করত একজনকে পাঠাইলেন। সে লক্ষ 

মুদ্রা দিয়া এক রাত্রি রাঁজকনশাগুহে যাপন 
করিল । রাক্ষকন্য রান্ধিতে লক্ষ ুদ্রা 

পাইয়া, পরদিন সমস্ত বায় করত সদ্ধ্যাকালে 

পুনবর্বার প্রতিজ্ঞ করিয়া! বসিল । হিরণাগর্ভ 

আধার অন্ুপদ্ধান করিয়া এক লক্ষমুদ্রাবান্ | 

ব্যক্তিকে পাঠাইলেন । পরদিন রাঙগকনণ। 

তদ্দত্ত সমন্ত্ট নিঃশেষ করিল। সে প্রতি- 

দিনই এইরাপ প্রতিজ্ঞা করে) আর, পন্- 
যোনি শ্রতিদিনই "নাকের জলে চোঁকের 

জলে' হইয়! লোক জ্টাইয়৷ দেন । আপনি 

খা করিয়াছেন) তাহারত আর চারা নাই। 

আগে ভাবেন নাই, তাহার ফল ভূগিতেট 

হইবে । পাঠকবর্শ! কমলযোনির হুর্গতি 
দেখুন? রাঁজপুজ্রের থোড়1ও রাঙ্ককল্যার 
বৰ জু জুটাইতে জুটাইিতে তাহার “নাকে ঘয্” 

হুইপ ।* গত কষ্ট ভোগ করিরাও উহার 

ছতন্যোদর় হইলবল]। তথুও' তিনি বুঝি, 
রা বিয়া নিখিছে শিশখিলেন না; তর তিনি 

ক্রমে বাত্রি যত অধিক 

জনকতক লোকের ভাঙে 7 লিথিয়াছেন-- 

“তোমাদের বই স্কুলে "চলিবে । তিনি 

ভাবিগাছিলেন ইহাদের পুস্তক ভাল হউক, 
মন্দ হউক, পাচ দাতট। স্কুলে (তৎকালে 

পাচ সাতটা টব স্কুল ছিলী নণ) চলিলে 

কাকারও বিশেষ ক্ষতি হষ্টবে না । আমরাত 

পূর্বেই ধলিয়াছি, বিধির দূরদশিত| দো 
নাই । তিনিত তখন শ্রপ্পূপ ভাবেন নাই যে, 

যদি কালক্রমে ছুই চারি হাজার স্কুল হয়, 

আর তথারও ,এই পুস্ত্রকগুলি চলে, তাহ! 

হইলে আমার স্থ্ অন্যান্য গ্রন্থকাঁরগণ এক 

বাবেই বিফল মনোরথ হইবে । আর ইহারা, 

দেশের সর্বনাশ করতঃ বিপুল অর্থ সঞ্চয় 
করিবে । তাহাৰ এই অদুরদর্শিভার জনা 

আল্গ বঙ্গে ভু চাবিজ্ঞন ভিন্ন সফল গ্রস্থ- 

কারই নিরুদাম ও ভগ্বপাহস। যদ্দি তিলি' 

লিখিব1র সষয় “বর্তমান এই কথাটি অধিক 

লিখিতেন, তাহা হইলে. ছসঁব তীঙ্কাকে 

নিজের লেখার জনা অন্থতাপ করিতে হইত 

না। তাই বলি, এত ঠেকিয়াও তিনি 

শিখিলেন ন]। এখন কেবল সাম্নার জন্য 

বিড্ষিত্র গ্রস্থকারগর্কে বলিতে ছেন_-পৃথিন 

বীর কিছুই চিরস্থায়ী নয়, যছৃবংশ ধ্বংস 

হঈবে; শশী ভুর্যা গ্রহ কিছুই থাকিবে না; এ 
সংসারে চিরকালই কি জ্ঝুক্ষয় থাকবে । শ্বয়ং 
ঈশ্বব ও এ নিয়মেয় বির্ভত হইতে পারিবেন, 

না। কৃষই বহা, আর রাধিকাইি খল, এ 
বোলবোলা কদিন। স্ফল-মক্ুস্যই, তার 
কুমার হউক, আর যুবাই ছুউক,নরীনই হউক 
আর প্রবীণই হউক, একদিন যাইবেই ধাইবে। 
তোঁমর! কয়েক (দিন আপেক্ষা কর ; উচ্ছা- 
দের ভাগ্যে যা়া।. লিবিয়া, তাহা হটিভে, 
দাও 1. উদাস পর ভোমাদেয়ই জরজয়- 



কার হইবে । | 

নার ৃ ষ্টিকর্ডার বাকে? আস্থাবান, হইয়া) 

কিছুদিন অপেক্ষা ককুন। ব্বদ্ধ পিতামহ 
এক কার্য করিয়াছেন বলিম্া' স্াহাকে 
বার বার তিরশ্কুর করিলে আর কি হবে। 
সহ্য পাঠকবর্গ । আপনাদ্িগকেও ইনস্পে 

-স্র কেচ্ছা বলিবার পুব্বে একটু অপেক্ষা) 
করিতে অনুরোধ করিয়া অনেকক্ষণ ভিটেন 

করিয়াছি ; তজ্জন্য ক্ষমা] করিবেন । মুখে 

যা বল। যায কার্ধো তাঁর ছঙ্গেক ইতর 

বিশ্ষে ঘটিয়। থাকে । পাঠকবর্শ ! আপনার! 

ঘদি আমাকে--ওছুদ্দের ধিচে দেখ জবান 

হালাল । এনছানে একবার রাখেন বাহুলি। 

(অর্থাৎ অঙ্গ প্রভ্যঙ্গের মধো জিহ্বা ই পবিভ্র, 

বিড়ম্িত শরসথকারগণ 1 আপ কে কেমন! | উহার হার! ভগবানের নাম উচ্চা- 

বণ করি? লোকে কৃতার্ঘ হয়। সেই জিহ্বা 

পাছে অপবিত্র হয়, একট ভয়ে ঘিনি মনুষ্য, 

ভিনি ষে প্রতিজ্ঞ কদেন তাহ! নিশ্চিতই 

পূর্ণ করির1 থাকেন) এই শ্লোক দ্বার 

দোষী ফর্িতে গ্রস্ত হন, তাহ। ভইলে 
আমিও 

810৭7 [99:10207679১ অর্থাৎ শীঘ্ব জঙ্গীকা র- 

কারীর প্রায়ই বিলম্বে কার্মধাসিদ্ধি করে' 

এই বলিয়া! আমার নিজের দেষিটুকু কাটা- 
ইয়। দিব । যাহ! হউক, দোষ কাটাই- 

লায বলিষা নিশ্চিন্ত থাকিব না। সত্বরই 

আমর? মূল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিত প্রবৃত্ত 

হইলাম। 

*0)9160 1)101015915 829 0066 

বঙ্গদেশের বিবরণ । 

ভারতবর্ষের যে খণ্ডে আমাদের নিবাঁস, 

ইহাঁবই নাম বঙ্গদেশ এবং ঈহ্াব অধিবাসীবা 

যে ভাষায় কথোপকথন বা লিখিত গ্রস্থা দি 

গকাশ কবে, তাহাবই নাম বঙ্গভাষা। উচ্তারই 

অপ্রৎশে বাঙাল ভাষা নাম হইয়াছে। বঙ্গ- 

দেশ কতটুকু, উহা কোন্ কোন্ সীমার অন্ত- 

এত, তদ্িয়ে অনেক মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত 

হইয়া থাকে । কোন দেশ যে চিরকালই এক 

দীনার অস্তর্নিবিই থাকিবে, ইহ! কাঁচ সম্ভ ব- 

পা? নহে; তজ্জন্য বঙ্ষদেশেও হিন্দু, মুসলমান 

ও ইংরাজদিগের নমবে বিভিক্ন বিভত্ন সীমার 

মধো পরিগণিত হইয়াছে। পুরাণাদি পাঠে 

অবগত হওয়। ধা যে, অতি প্রাচীনকালে 

পোযবংশীয় ৰ লিমামক নৃপতির অঙ্গ, বঙ্গ 
কলি টানি ক্ষে্জপুর্রগণ এক এক দেঁশে 

রাজা" স্থাপন করত এ এ স্থান শ্বন্ব নাযে 

'ভিহ্িত করেন, 'তদীবি সেই সকল দেশ 

জজ, বজ, কলিস্ষ প্রভৃতি নামে খ্যাত হয়। 

| 

আপসপাশী। 

ইহাতেই নিশ্চিত প্রতীতি হঈতে পাবে, যে, 

যে দেশে বঙ্গনাম! বলিপুত্র রাজ্য করিষা- 

ছিলেন তাহাই ব্কদ্দেশ। যদিও এইরূপে 
বঙ্গদেশের সন্ত স্থিরীক্ত হইল) কিন্ধ উহার 

সীমান। নির্দেশ কর? বড় কঠিন । শজিসিঙগন 

হশ্বে লিখিত আছে-__ 

রেত্বাকরৎ সমারভ্য ব্রক্গপুলান্তগহ শিবে। 
বঙ্গছেশো। ময় প্রোক্তিং সর্দদসেদ্ধি দায়ক || 

অথাৎ, দন্দিণ মমুদ্রেষ কুল হইতে 

্রদ্মপুর পর্ধান্ত বলিপৃত্র বলের রাজা, 

ইহ শর্কাসিদ্ধ দায়ক। শাক্সীয় এই বচনে 

আমরা কেবল মাও্র ,ব্গদেশের স্তর 

দক্ষিণ দুই দিকের সীমানা পাইলান। 

পুর্ধব পশ্চিমের কোনরূপ সীমার নির্দেশ 

হইল না| যদি আমর ব্রন্মদেশকে ই পূর্ব" 

নীম] বলির? নির্ধারণ করি, তাহ। হইলেও 

৫ সীমার পঞ্জে গোলযোগ র্ছিল। 

এখন শানে ষে ক্র্দপুত্রের কথা নির্দেশ 



ই 

করিয়াছে, সে নপুত্রকেই : পশ্চিমসীমা 

নিল করিলেও কয়া যায়; কারণ, তরক্ম- 
পুর্ন গৌহাটা, গোয়াল পাঁড়া প্রভৃতি স্কান 

দিয়া পশ্চিম মুখে গ্রবাছিত হুইয়! ধুবড়ি 
পর্যন্ত আসিয়াছে, তৎপরে ধুবন্ডী হইতে 
দক্ষিণৃদিকে প্রবাহিত হুইর়1 রষ্চপুর) বগুড়। 

সিরাজগঞ্জ, পাবনা প্রভৃতি কয়েকগী জেলা 

পশ্চিমে রাখিয়া! গ্কালদ্দের নিকট পদ্মার 

সহিত 'সিলিত হইয়াছে । তথা! হইতে 

জক্ষিণ পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হুইয়] মুন্লি- 
গঞ্জ ও চাদপুবের মধ্যে মেঘনার স্চিত 

মিলিয়া সাগরে সঙ্গত হইয়াছে । যদি 

ইঙ্াাকেই শাক্সোক্ত বঙ্গের চতুঃনীমা ধরা 

যায়, তাহা হইলে আমর) দেখিতেছি, 
যে, বর্তমান চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফবিদ- 

পুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনপিংহ, শ্রী, 
কণছণড়)গোঁয়ালপাড়',কামরূগ, দুক্গ) নণ্ডগঁ?, 

শিধসাগর প্রভৃতি জেলা এবং গাবে, খস, 

জয়স্তিয়া,নাগা, কুকী প্রভৃতি পার্বত্য জাতি- 

দ্রিগের বংসন্থান গুলিই উক্ত বঙ্গের অস্তনিবিষ্ট 

হয়। কিন্ত ব্রন্মপুত্রের আর একটী শাখা বগু- 
ড়ার পুর্ব হইতে গ্লবাহিত হুইয়া ময়মনসিৎহ 

€ কিশোর গণের নকট দিয়] দক্ষিণ পশ্চিম 

মুখে আগমন করত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কিকিৎ 
পশ্ডিমে মেঘনার সহিত মিলিত হ্বইয়াছে। 

ইহাকে পুরাতন বরদ্মপুজ বলে ; যদি আমরণ 

,গুলিই আমর! পর্ববকীলের বঙ্গ বলিয়া স্থির ৃ 

এই পুরাতন ব্রহ্মপুত্রক্ষে পশ্চিম সীম। নির্দেশ 

ফরি, তাহ] হইলে আরও ছুই একটি ভোল। 

কমিয়] যায় । যাহা হউক্ক,/প্রথম কথিত শ্থান- 

ক্ষারিলাম |, ক্ষণে এই সীযাস্তর্গত ব র 

লোক যে ভাব! কহে, তাহাঁরই নাম বাক্ষাল। 
এন্ড দক্ভাব! হি গেলেই, আমাদের বল ভি- 

বাঙ্গাল 'সাহত্য-সমালোচনী ূ 

ব্যাপ্তিতেই দোষ ঘটে। শতরাৎ এ বজ 

আমাদের বকতবা নহে! 

আমর1 টৎক্ষেপেই শাস্তীয় বঙ্গের সীম! 
নির্দেশ করিলাম 1 অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি 

দেশের শাম্ীয় সীমানির্দেশ করিতে হইলে 
আরও অনেক লেখ! যার, কিন্তু, তাহাতে 

অধিক ফল লাভের বম্ভাধল] নাই বলিয়! 

ক্ষান্ত হইলাম । তৎ্পরবর্তাকালে হিন্দুদিগের 
রাঁজত্ব সময়ে বঙ্গের সীমা পশ্চিমে আরও 

বিস্তুত হ্ইযা ভাগীরথী পধ্যস্ত আইসে। 

তাহাতে খুলন' ॥ যশোহর, পাবনা, রজপুর, 

কুচবেহার, ডি দিনাজপুর, রাজ- 

সহী, মুরশিদাবাদ, নদ্দীয়। ও চব্বিশপরগণ 

বঙ্গীয় সীমার অন্তর্নিবিষ্ট হয় । এই সময়েই. 

বোধ হয় গৌড় রাঁজ্যের স্ট্টি হইয়া থাকিবে | 
আমাদের শাস্ত্রে এবৎ বিজাতীয়দিগের ইতি- 

হাঁসে গৌড়দেশ ও গৌড় রাজধানীর উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া] যায় । কিন্তু তদ্দার। উত্ত 

রাজোব সীম! নির্দেশ কবা কঠিন। শাস্ত্রে 

লিখিত আছে-_ রর 

“লারন্বতাঃ কানাকুজা গৌড়। 
মৈথিলে1ৎকলা:। 

পঞ্চগৌড়াঃ লমাখ্যাত বিদ্ব্য- 

স্যাত্তরবাপিনই ॥। 

কার্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্জ। ছর্ডরর 
রাষ্রাসিনঃ। 

আদ্ধশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিদ্ধ্যদক্ষিণ- 
বাঁসিনঃ ॥।, 

, এই প্লোকদ্যে উৎকলকে ( উদ্ভিষ্যাকে ) 

বিদ্ধ্যপর্বতের উত্তরবর্তী বনিয়া দির্দেশ 

করয়ছে, কিন্ত প্রক্লতপক্ষে উৎ্কলকে 

বিদ্ধ্যের দক্ষিণবর্তী বলাই সঙ্গত) ওর 
রকে (ক্সাধুনিক গুজরাটকে) ঘক্ষিবদিববর্তী 



ৰ 'বম হা কু উহ দল নয়, বরং 
উদ্ভরবন্ধা! । ইহাতে ্ বতৃই' এইরূপ ধারণ] হয়, 

খে, উদ্ত ছুই বানের স্থিতি কিছু ইতরাবিশেষ 
হুইয়। থাকিবে। * আমদের বোধ হয়, আদি- 

'কাণে প্রাচীন ঞ্ীধগণ ভারতবর্ধের যে ছুই 
বিভাগ করিয়াছিশেন, তাহারই প্রথমভাগ্গে 

অর্থাৎ আত্যাবর্তে পূর্বোক্ত পঞ্চ গৌড় এবং 

ভিতীয় ভাগে অর্থাৎ দামিণাত্যে কর্ণাটাদি 

পঞ্চ ভ্রাবিড় হইতে পারে।, মনুনংহিতাতে 

আর্ধ্যাবর্তের এইরূপ বিবরণ আছে ।__ 

আনমুদ্রোত, বৈ পূর্ববাদ্রাসমুদ্রো 
পশ্চিমাৎ । তয়োরেবাভ্তরৎ বগর্ষ্ে- 

রায্যাবর্তৎ প্রচক্ষতে ॥ 

অর্থাৎ সমুদ্রের পুর্ব ও পশ্চিম এবং হিমা- 

লয়ের দক্ষিণ ও নিদ্ধ্যের উত্তর, এই শ্বানকে 

খাঁঞ্িতপণ . আধ্যাবর্ত বলেন! অমরকোষে 

লিখিত আছে-- 

আর্ধযাবর্তং পুণ্যতৃমির্মধ্যৎ বিশ্ব্য- 
হিমালয়োঃ | 
* অর্থাৎ, হিযাশয় শু বিগ্ষ্যের মধ্যবন্তী 

পুণ্য তুমিই 'আধ্যাধর্ত। কিন্ত অনেক স্থলে 
উড়ব্যাকে দঙ্গিণ-দিক-মধ্যে পরিগণিত কষা 

হইয়াছে, এবং তাহাই করা. উচিত। তবে 
'উহ্ঠকেও: আর্্ববর্তের ..মধ্যে ধরিতে হইলে, 

পশ্চিম লমুদ্রকূল হইতে 

ভুবনেগ্বর 'অখবা 

বিস্ব্যপর্বতকেও - 

গ৪তানায় নিম প্ধযা 

পীর নিকট বঙ্গোপমাগরে মিলিত এইকপ 
হইলেই 
সস 

কন করিতে হইবেক ৃ তাহা 
এ 

০১ 

 (ক্কী : হই গাচ্ছেষ। তদীয ্ভার়তখরের ইতিহানে 

খিক? লর্বাকে . গু্কানধুরফুল পর্বঃ বিশু ৪ 

নির্ষেশ কার ক্থের।। 

সীযসীত। প্রদেশ) ঝান্যকুজ, মিথিলা ও উৎকল, 
ইহাদের অধ্যবন্তা শ্থানই গৌড়দেশ । তাহাতে 
আমাদের পূর্বক থিতবঙ্গ এবং সার্বত প্রদেশ 
ও কান্যকুক্জের পুর্বি বসত, ভৃতাঙ্গই খড় 
নামে খ্যাত হইতে পারে। পাশ্চাত্য কোবিধবর 
11 01019)" ড71111%7,9 অন্গমান করেন। বর্তমান 

বাঙ্গালা ও দীন্লি প্রদেশ গৌড় নামে আখ্যান্ড 
হইত। মন্ুসৎহিতার টাকাকার কুম্ভ 
আপনাকে গৌড়ীয় নন্দনবাসীনামক কুলজাত 
বণিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে গড়ের 
সীমাব্ষয়ে কোন গোলফোগ মিটিবার নহে। 
শ্তিসঙ্গমমতত্ত্রে দেখিতে পাওয়া ধায়_. 

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবণেশাস্তগঃ 
শিবে। গৌড়দেশঃ$ সমাখ্যাতঃ সর্দ্ব- 
বিদ্যাবিশবরদঃ | 

অর্থাৎ, ব্গদ্ধেশ হইতে ভূবনেশ পর্যযস্ত 
গৌঁড়দেশ। এখন ভুৰনেশ কোথায় ? উৎ্কল- 
দেশে ভুবনেশ্বর বলিয়া একস্থাণ আছে.. 

উহ! পুরীর কিঞিৎ্ উত্তরপৃর্রবে অবস্থিত! 
ধদি আমরা সেই, ভুবনেশ্বর ধরি, তাহা 
হইলেত আদৌ গৌড়ের * জীমা-নির্দেশই 
হইল না। কেন না, কোথা থৌঁড় আর 
কোথায় ভুবনেশ্বর। ভবে বোধ হয়, পুর্ষের : 
ভুবনেশ নামে অন্ত কোন স্থান ছিল। 

'শালবংশীয় বাজাধিগের গন্ধে ক্ষাতিয- 
কুলো্পনন কোন মহাখা দিনাজপুরের 
রাজবাটাতে ব্রিগাক্ষ দেবের এক মন্দির প্রত্তত 
করান, উহার একটা স্তত্তে-- 

'কাঘোজাহ্বয়জেন গৌড়পতিনা 
তেনৈ্দুমৌলেরয়ং প্রাসাদো শিল্প" 

| মাগি 



দে গগ জে উত্ষ কে ] 0 

"খা ড়গতিনা' লিশিত.থাকাষ অনুমান হয়, 

ই বমর়ে গৌড়রাজ্য সংস্থাপিত হইয়্াছে। 

তত্কালে উদ্ধার রাজধানী দিনাজপুর | আদি- 

শ্বুরের দমনে বিক্রমপুর রাজধানী হর । কেছ 

ৰ কহ বনুমান করেন, ভাগীরখীর পূর্বপার ব 

ও পশ্চিম পার গোঁড় । তাহাদের এ ধারণা 
নিতান্ত সঙ্গত নয়; কারণ প্রথমতঃ াগীরখী 

পরত গৌড়রাজ্য স্থাপিত হইলে, হগলীর 

যঙ্গিহিত সণ্তগ্রামই উহার রাজধানী হয়। 

শ্রককালে এই অপ্রগ্রাম গৌড়েশ্বরের হন্ম্য- 

মালার হশোতিত ছিল; এককালে দহত্র সহ 

বাপিজ্যপোতে উহার কাক্ধী উদ্ভাসিত থাকিত ; 

এককালে হুদৃর ইউরোপেও উহার বাণিজ্যের 

কা উঠিয়াছিল। এখন স্থানে স্থানে 

'্নেকানেক ভগ্গাবশেষদ্বার] উদ্থার ভূত এ্ব- 

ধ্্ঃর স্মরণ করাইয়া! যেয়।, 

কোন স্থানের সীমা কিছু চিরদিনই 

একরূপ খাকে না। তজন্তই বোধ হয়, পরবত্বা 

কালে গড়ের মীমা দিনাজপুর ও বিক্রমপুর 

পর্যত্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এই অগ্রসরের 

আয) আমাদের 'বোধ হস, বল্লালগেনের রাজত্ব 

ম্কা তাহার অব্যবহিত পুর্বকাল। কারণ, 

ঘংকালে ভরছাহাদি পৃ্চগোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণের 

ছাগ্সানস পৃত্র রাজদতত ছায়া গ্রামে হুখসচ্ছন্দে 

বাদু কর্িতেছিলেন,। তত্কালে বল্লালমেন 

রান ও বারেত্র দুই বিভাগ করেন। যাহারা 
রাড ্র্থাৎ অনুগন্গ পযেশ 'ম্ধলে বাস করিতে 

ছিঃ্রিন, তাহার! রাটীয, আর ফাহার। বরের 
ভুমে অর্থাৎ, পন্রানদীর নিকটবত্বঠ স্থানে বাদ 

করেছিলেন, তাহাই বারেন্্র হইলেন। 

ইহাতেই শপন্ট: জানা যায়, যে, আদিপুরদির 

কালের গৌড়, ও কমা একই. থা, নামাস্ধর 

ভে মাত্র! এই সময়েই বং হও রাড় খা গড 
মিলিয়া বাক্ষাল। নাষে খ্যাত হর। 

পূর্বেই প্রদর্শিত হইল, যে, আদিপৃরাদির 
রাজত্কালে বঙ্গ ৩ গোৌঁড়'মিলিদ়্া বাঙ্গাল! 
হইয়াছে। কিন্ত বঙ্গ হইতে বাক্ালা কি 
প্রকারে হইল, সহজেই এইরপ প্রশ্থ উদ্ধা- 
পিত হইতে পারে । অশ্রে আষর। সেই প্রশ্গের 
যথাসাধ্য উত্তর দ্বিতে চে] করিব | ছুই উপায়ে 

আমর] বঙ্াল।' ঝা 'বাঙগালা' শষ সিদ্ধ করিতে 

পারি! প্রথমতঃ, সংস্কত-ব্যাকরণ-ঘটিত-হুত্র 
ছার।। ছ্িতীয়তঃ, অধিকারীবাচক হিন্দি ও আল", 

শব্দ দ্বারা। তব এবাং নিবাস: ইতিবাক্যে 
“লোপে! বহুবচনে” এই শত্রত্বার! প্রত্যয়ের লোপ 

হইয়া বজ্গাঃঃ এই পদ সিদ্ধ হইতেপারে। 
তৎপরে বঙ্গ বিদ্যস্তে অন্মিন* এই বাক্যে 

চুড়ার্দেলঃ'এই হুত্রে বঙ্গ 4ল হইয়া “নান্যস্তয্থে 
অচোর্ঘযঃ' এই হত্রে দীর্ঘ হইয়া “বঙাল এই পম 

সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ বর! যে দেশে থাকে, 
তাহাই বঙ্গাল দেশ। তশুপরে এ বঙ্গাল শব 
হইতেই বাঙ্গালা শব্ধ উৎপন্ন হইয়াছে । খাটাল 
শব্বও এইরূপে সম্পন্ন । জধিকারীবাচিক 
সসলা, (১) শস্ম হইতেও বাঙ্গাল! শব্দ নিপ্পন্ 

€১) খরহ্থলে ইহাঁও বক্তা, থে হিন্দি “ওআল।' শব্ব 

নংস্কীত “বল, প্রত্যাপ্নেরই অপত্রংশ। অধ্যার্থক হিন্দি 

"লালা শব্দ 'ক্বালা' এইকপে লিখিত হয়! অন্ত 

ঘরাহের উচ্চারণ * এছ এইছপ | সুতরাং, “বালা 

হইচ্েই “ওখালা' দাড়াইকস!ছে। হিদ্দি বাজ! সংস্কৃচ্ক 

“বত, প্রভার হইতে গৃহীত | ব্যাকরণ-হুতে রাহ আফ্লর্ 

কর্থৎ রন্ধ: প্রভৃতি কতফণলি শখের উত্তর ত্তার্থে বল 

প্রথা হয়। ঘখণ, কৃখি আছে বার »কৃহীবজ 7 নত খ্যাছে 

বারক্ষস্তারল। শিক্ষা আছে থার স্শিখানজু। উহাগেরই 

হি হইল, কৃষিগ!ল?, ব্তখাজা। শিখ রা, সুধা 

ইত্যাদি । ইহাছেরই 'কধিওখারা।'। পা আহ গত 

এল! পুরে! এইয়প উচ্চারণ হই] থাকে 



বঙগদেশের বিবয়শ'। 
॥ 

৮ 

হু 
রা গু 

1 চে 

ঠ নল 

হইতে পারে 1 যথা বঙ্গ+-ভআলা শবাক্কালা। 
ঞইজপ গো শুজালা গোআল।! কিছ গয়লা। 

খআনেকে বলেন। আইন-ই-আকবরীতে লিখিত 

ছে, পুর্ধকালীন রাজগণ' দেশের নিয় 

প্রদেশে ১০ হস্ত উদ্ধ ও ২ হত্ত প্রশস্ত এক এক 

আল বা বাধ প্রস্তত করিয়। দিয্াছিলেন। তাহা 

তেই বঙ্গ+জালু বা বঙ্গাল হইতে বাহ্গালাদেশ 

নাষ হইয়াছে । আমরা এ সিদ্ধান্তকে এসর্বতো- 
স্ভাষে সঙ্গত বলিয়াবিবেচনা করি না। কারণ, 

নিম্ন ভূমিতে] আল দিবার প্রথা অদ্যাপিও 

বর্তমান £আছে, [উহ] ন্ভেড়ী; শব্ধ অভিহিত 

হইয়া! থাকে। খন সহন্র সহস্র স্থানে আল 
দিবার প্রথা ব£দেখা যাইতেছে, তখন 

একমাত্র বঙ্গদেশই আল-যুক্ত বলিয়! বাক্ষাল। 

নাম ধারণ করিল, আর কোন স্থান করিল 

না কেন? আল যুক্ত বলিয়! ব্দেশের বাঙ্গালা 

নাম হইলে আরও !ছুইচারিটা স্বানের তদ্রপ 

লাম শ্রুতিগোচর হইত। 

এস্থলে আরও ওকটি গুরুতর আপত্তি এই 

যে, সাধারণ বিশেষণ দ্বারা কাহাকেও 

বিশেষ করা বায় না। “হাতওতআল! মানু 

বকে ভাক, “চারপেয়ে গরু আন? "এইরূপ 

বলিলে ধেমন এক বিশেষ [ব্যক্তি বা গোর 
বোধ জনে না, তদ্ধেপ সাধারণ বিশেষণ 'আল' 

সবার! বঙ্গের কি বিশেষ জানা হাইবে। বদি 

কেধল বঙ্ধেরই আল থাকিত, তাহা হইলে 
আল-যুক্ষ' বদ এন্সপ বলার কতক স্থার্থকতাও 

সম্পাদিত হইতে পারিত। দুত্তেরাং, আইন-ই- 

আকবরীর তে ক্সমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন 

করিতে পান্ধিলাম না। অধিকন্ঃ ব্বষর1-দেখি- 
85-52-8০4৮ টি নর 

অভ এর রূলামুসদাল কি. এগাযে হাদি বা. বাঙাা, 
নাল শ্ সন্ত রি উপর হিলের বা, |. 
যায় 

তে, আকবরের অনেক পুরে ৫ ফোন কেন 
লোফের নামও 'বাঙ্গাল' ছিল। শ্বানন্দ নিত” 
ধত কুলজীর বচনে দৃষ্ট হয়, খে বন্গালসেন 
রা বহুরূপ, শুচ, অরবিশা, হলায়ুধ গু. 
বাঙ্গাল এই পাঁচ জনকে কুলীন করেন আষর! 
পূর্বেই বলিরাছি, আদিশুরাদির রাজত্বকালে 
বঙদেশের বাঙ্গাল! নাম হইয়াছে; হাতরাধ, 
তত্কালে কেহ কেহ 'বাঙ্গাল চক্র" এইরূপ নাষ 
পারণ করিয়া থাকিবে; সেই 'বাঙজাল চন্দ” 
বল্লালের নিকট' কেবল বাঙ্গাল? নামে করিত 

হইয়াছে। অদ্যাঁপিও বাল চক্র, 'নবীপ৪ন্র 
ইত্যাদি নাম শুনা যায়। এই সমঘ্ভ বখাধধ 
বিবেচন! করিত্বা আমরা একরকষে "বাঙ্গালা 
শব্দের মূল স্থির করিলায়। আমাদের সিস্তান্ত 
কতদূর সঙ্গত, তাহা বিজ্ঞ পাঠকবর্ণ বিষেচনা 
করিৰেন। 

হিন্দিগের রাঁজন্বকালের বলদেশের ব্রণ 

আমরা যথাসাধ্য বিবৃত করিলাম, এক্ষণে মুসল" 

মান ও ইত্রাজদিগের সময়ের বঙ্গের কথ! 
কিছু বলা আবন্ঠক। মুসলমানদিগের রাতব- 
কালে ফার্সা এবং আরবীভাষ্খুর বহুল প্রচাক 

হইয়াছিল । আমগ্র ইউরোপ যখন অমানিশার 

শ্বোর তামসীতভে মমাচ্ছক্সন; যখন ইদানীত্তন, 
সুধা সিটিদ্জাতি ধনুর্বর্বাণ হস্তে বদে বনে 
সৃগয়া করিয়া আমমাংসভক্ষণ এবং পশুচর্গে 

কথকিৎ লঙ্জানিবারণ করতঃ স্ত্রীপৃকষ মিলিত 
মৃত্তিকার নিম, অধিবাস করিত, তাহারও অনেক, 

পুরর্ধ্বে আরদীয় সাঁহিত্ত, বিজ্ঞান, বর্শন র্ণমান 

ত্রায় বিরাজ করিয়াছিল। পারসা ভাষায় 

সাহিত্য ইতিহাসের অসন্কাব নাই, তবে ছুঃখের 
'বিষষ্ক এই যে সকল গুলিই আধুনিক । অভি 

সপ পপ পা পাপা পাপ পিসী 

*. হহয়গ: গুড়ো ন্যস্ত! অরশিন্নে] পন 

খাল সমাধ্যাক্কা; পঠকততে চা" 



্রাতীনকুলের ৬ ভাষার কোনরূপ স্থারি ৃ 
হ্লি লা, একথ। বলা সায় নী, তবে কোন শ্রকাছ্ে 

সে রদ্বগুলি লয় প্রাপ্ত হইয়াছে । আজকাল 

থে গুপি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহের 

সকলগুলিই মুসলমানরাজত্বকালে বিরচিত। 
তারিখ, ই-ফ্িরিস্ত] নামক ইতিহাসে হিজরী ৩৮৩ 

অন্ধ হইতে আকবারের মুত্যু ১*২৩ অন্ধ পর্যস্ত 

ভারতের বিবরণ প্রঃ হশুযা যা। আবুল ফজল 

প্রবীত আইন-ই-আকবরীনামক গ্রন্থ মুসল- 

মনদিগের ইতিহাসের শীর্স্থানীয়। ইহাতে 

(েনল আকবরের সমকালের রাজ্যের অবন্থ?, 

কাব্য এবং রাজসংক্রাস্ত সকল বিষযই 

বিশদরপে লিখিত হইয়াছে । তশ্কালে সমগ্র 

রাজ্য অই্টাদশ সুবায় নিভন্ত ছিল। এই সকল 

হুবারগ সম্পূর্ণ বিবরণ উহাতে বিবৃত আছে 

ক্ইন-ই-আকবরীতে ভারতের প্রাচীন কথা 

অত্যধিক লিখিত হয় নাই।, 

ইবন-বটু'অ1 নামক জনৈক আক্রিকাদেশীয় 

পর্যটক মহম্মদ-ধিনতোগলকের বাজ্যকালে 

দি্লীর প্রভ্বিবাক পদে অধিঠিত থাকিয়া ক্াব- 

শেষে চীনদেশের দৌত্যকার্ধে নিযুক্ত হন 

তাহার, ্রনবৃত্ান্ত গুলিতে ভারতে
র অনেক 

রাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইকাছে। দুঃখের 

বিষয়, স্ঁ গুলির নামমাত্রই কেবল অন্তত 

বলায় কাঁরতেছে, মুলগ্রচথ অনেক অন্ঠসন্ধান
েও 

মুরিগোচঃ হয়না 
' 'গঞ্জনীনগ্গরাধিপতি 'মযুদ প্রাচীন পারসীক 

গুপালদিগের ইতিরৃন্ত লিখিত্বার, নিমিত্ত তাখ- 

কালিক, _কোবিদবর ফারছু্সীকে অন্তরোধ্ 

ক্রেন: 1  গানুসারে সাহনামানামক কাব্য 

খিরাচিউ হু, সাহনামা ইত্তিহাস না হইয়া 

পুরাণের “কা ॥ অলৌকিক খনম্থ্ধ বিষয়ে 

পরিপূর্ন ইই্বাছিস'। : অনিক ইহাতে 'মহপ্বদ 

ূ 

বঙ্গ দেশের, বিবরণ ) 

বা কোরাণের বিষয় কিছুই লিখিত না হওয়ার 
মামুন যত্পরোনাস্তি মন্াহত হন, . এব, 

গ্রস্থকারকে অনীকৃত, ্ব্ণমুদ্রাঙ্থীনে রৌপ্য মুদ্রা 
প্রধান করেন। এই ক্ষতিতে ফারদুসী এব, 
অবসন্ব হইয়াছিলেন, . রে, সেই অবসাধেছু 
তাহাত প্রাণবামু বহির্গত হয়। শুনা যায়, ছল 

তান আ.ক্ষণ করিয়া অবশেষে অবশিষ্ট শবর্ণ খুশি 

পুনঃ প্রেরণ করিষ্বাছিলেন, বিস্ত,, তৎকালে 

কবিবরের প্রি হওয়াব, মুদ্রাগুলি তদীয় 

কন্যার হস্তে অর্পিত হয়। পাঠকমহোদয়গণ 
সাহনামার রন্তমের হিকমত শুনিয়াছেন; সে 
জন্মিয়াই দ"খটা গাভীর দুগ্ধ পানকরিয়াছিল ; 

তিন বৎসর বয়সের সময় অদ্বিতীয় অশ্বারোহী 

হয়, এবং দশ বৎসরের সময় অসমকক্ষ যো? 

হইয়া উঠে। এতদ্বা্শীত ভারিখ-ই-যাসীনা, 

তাজ-উল-মআজমির ;) তবকাত-ই-নাসিরীনামক 

আরও কল্পেক খানি ইতিহাস আছে। আমরা 

এই সকল গ্রন্থ হইতে মুসলমানদিগের বঙ্গা- 

ধিকারের স্কুল স্ুল বিবরণ প্রকাশ করিব। 

দশস শরতান্দীর প্রারস্তে গনীনগরাধিপতি 
সবকতাজিন-পুত্র মামুদ উপর্ধাপরি যোড়শ কি 

সগুদরশ বার ভারতের নানাতাগ আক্রমণ করি" 

যাছিলেন। কিন্ত বঙ্গে প্রধেশ করেন লাই। 

তৎকালে ভারতের নানা দেশে হিন্দু ভুপালগণ 

রাজত্ব কধিতেন। মামুদের আক্রমণে কাহারও 

স্বাধীনতার হানি হয় নাই। অর্থগৃধ, মাযুদ 

সমরানল প্রলিত করিয়া, তাহান্চে সহশ্র 

সহশ্র মনুষ্যের উতপ্ত শোণিত, আহ্তি দির, 

এবৎ শর্ত শত নরমুণ্ড গেই' যে ব্লিদ্ান. 
করত উপযুক্ত দক্ষিণা পাইলেই, “এতৎ কর রঃ 

ফলহ জীক্কাণধমন্থ বলিয়া অকামীর সা 

যাহ রা শীহাকেই 'পুনরর্ণন করিতেন) 
বদর ভান পর ভাগ * অর্থাৎ সাফুদের, 
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মুত্র পর একশত চাল্পিশ বৎসর পর্থ্যপ্ত ভাবত- 

বর্ষ অনেকবার অনেক বিলাতীয় বীরকর্তৃক 

খ্যার়োম্ক হুইযাছিল সত্য, কিন্ত সম্যক্ 

অধিক্ুত হয় নাই। কান্যকুক্সাধিপতি আপনাকে 
বাজাধিরাজ বলিয়া আখ্যাত করিতেন। 

আভিষেকাদিকালে অন্তান্ত রাজারা আসিয়] 

তাহার সেবা না কৰিলে, তাহাব মান সম্ম 

ক্ষুণ্ন থাকিত না। তীয় অভিষেক সমযে 

নানাদিসেশাগত নুপতিবৃন্দ বিবিধ শুশ্রীষ 

করিল, কিন্ত দিল্পীখ্বর আসিল না। ইহাতে 

তিনি ক্রোধান্ব হইয়া দিল্লীশ্বরের এক মুম্নয 

প্রতিমুর্তি নিশ্মাণ করাইযাঁ, দ্বারবাহনর দ্বারদেশে 
স্বাপন করিলেন । ইহার অব্যবহিত পবেই 

তদ্দীয় কন্তাব স্বয়স্ববোপলক্ষে রাঁজন্যবর্গ সমান _ 

হইলে, রাজকন্তা বরমাল্য হস্তে সভামণ্ডপে 
উপস্থিত হইয়া! ভাহাকেও মনোনীত না করিয। 

দ্বারবক্ষকের শ্ববপ মুন্ময় দিল্লীখ্বরের কঠে বর 

মাল্য প্রদ্ধান করিল। ইত্যব্সরে প্রকৃত দিল্লী- 
শ্বরণ্ড কোথা হইতে আসিয়া নিমেষমধ্যে 

রাজকন্থাকে লইয়া পলায়ন কবিল। সভাম্থ 

সমস্ত নৃপতি অবমানবোধে দিল্লীশ্বরের পশ্চাছ 

ধাবিত হইলেন, কিন্ত কেহই তাহাকে ধরিতে 

পারিলেন না। এই বিস্মযাবহ-ব্যাপার-দর্শলে 

কান্যতুক্রাজ ঘৎ্পরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইশেন 
এবং ছন্ধৎ প্রত্তীকারে অক্ষম হইয়া গিজনী- 

পরি শ্ুলতানকে দিল্লী আক্রমণের অভিপ্রা? 
জানাইলেন। তদম্সারে এক উদ্দপ্ৰ সৈনিক 

ব্যুহ দিল্নী অবরোধ করিল। অধিপতি বিভী- 

ধিকাপূর্ণ:স্থদয়ে ভারধ্যার নিকটবনাঁ হইলেন, 
কিন্তু সেই নধোঢা বধূ কাঞধীশোভিত কমনীয় 
লিতশ্ে ভুষণ তরবারি আলম্থিত করিয়া বীবো- 

চিততক্ষঞর--“তো ব। প্রান্দ্যঙ্রি দ্বর্ং 
জিত্বী বা ভোক্ষ্যনে মহীৎঃ 

বঙদেরশির বিবরণ ২ 
৯২ ২০৯ ০০ সি স্কেল 

১১ 
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বলিম্তা গ্ামীকে সমরোন্ুধ করিল । কিন্ত 
লক্ষ্মী চিরক[লই নীচগামিনী । তাই নিরামিধ- 
তোন্দী শ্বাত্বিক হিল্পতি পরিত্যাগ করত 

মদ্যমাংসাহারী পলাওুলশুনপ্রিয় রাজসিক 

ঘবনের করতলগত হইতে কিছুমাত্র কুষ্টিত 

হইলেন না। দিললীশ্বর সংগ্রামে শ্রাণত্যাপ 

করিলেন, তত্পত্বীগ জলম্ত চিতায় আরোহণ 

করিল। এই সমর হইতেই দিক্সীর খন্ডে 
যবনাধিকার বদ্ধমূল হয়। 

উদ্দত এবটা প্রবাদ আছে--'ভিন্ছোনে 
জীল ওঁন্বাঁ কেলিয়ে বিছাযা বহ (7৮৩2) 

আকসব খোদ ফাসতে হৈ? ইহারই ঠিক 
অআভবপ ইংরাজি 6) জভে 0795 09 £9% 

000817৮ 05010491563 21) 629. 87159 ঠা 

৪০0 008 0৮0শপ” আমবাও বলি, পরের অপ 

কৰাত গেলে, আঁপনাব মল আগে হয় 

কনোজাধিণতিব তাহাই খটিল। বিজঘঘৃণ্ঠ 
আফগান সন্ত অবিলম্বে কনোজ আক্রমণ 

করিল। তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন । 

তীয় রাজ্য ধবনের করলিত হইল । যবস- 

সেনাশীরা দিরী ও কলোজেব স্থানে স্বানে 

বিজব্বস্তন্ত নির্্াণকরাইশ্সা তাহাতে-.. 

বিপমোকা। হের রহমা নের্ রহিম. 

আইস আমরা পরম দয়ালু হীশ্বরের নামে 
এই» কাধ্য আরম করি। 

এপ্রেজ্াহ আলাকুয়ে শেইন কদীর” 

বার্তবিক ঈশ্বর ফক্ষাণ বন্থর উপয়েই ছ সিং 

বান। + 
আলাহে! তরুুমাবাতে বলা আরদে- 
ঈশ্বর আকাশ এবং পুধিবীর আলোক । 

আালাছে। জাহদ আরাছে। ছ মদ” 

খঙা, মে উর এক এবং পন্দিত্র। সাহার 

ছন্দ জাই। 



বঙ্গদেশের 

“,লাওখাহ রগ্রে্াহ হোঅল ইহৈস্লল কছুম-_. 
ঈশ্বর ব্যতীত আল কিছুই লাই তিনি 

'আনব্ককাণ জীবিত এবং হ্থির় খাকিবেন 
ইত্যাদি পিপি করিল এবং হিশুদিগের 
ধুধান তীর্থ প্রয়াগক্ষেত্র ধ্বংস করিয়া, 
উহার দা বাশিল “আল্লা আবাদ” অর্থাৎ 

খোকার স্থান। এ আলা-আবাদ এখ- 
ও ইংরাজিতে 48118550 লিখিত হয়, 

কিন্ধ ছুঃখের বিষয় অনেকেই প্রকৃত উচ্চারণটী 

করেন ন!। উদ্নখিত শব্দটীর উচ্চারণ দেখুন, 

811ন্নাঙ্গা; »০০এ-ক্সাবাদ /। এইরূপ 

উচ্চারণ বৈষম্যে কত শব্দের নাম যে বিভিন্ন 

হইয়া! পড়িয়াছে, তাহা বলিষার যে নাই । 
লাক্মণেয়ের অশীতিবর্ধ বয়ঃক্রম কালে অর্থাৎ 

১২২, খ্বষ্টাবে বখতিয়ার (বখত--ভাগয ; 

এক্ডিয্ার বশীভূত ; যাহার ভাগ্য বশীভূত) 
খিলজি বাঙ্গালা এবং তৎস্ঙ্গে সঙ্গেই বেহার 

গিকাঁর করেন। স্থবির লাক্মাণেয় অস্তিমে গা” 

ভীরে বামকরত শাস্তিহখভোগ করিবার দাসনাক় 

মবস্থীপে বাগএফরিতেছিলেন ; ইতিমধ্যে ঘবন" 
চমুয ক্দাক্রমপ-বার্তাশ্রবণে ভীত হইয়া পলাদ্ন- 
পর ছইলেন? (১) লাক্মণেরর শবটা আমর! 
লক্ষণশন্বের বদ্ধ ন্সগত্যার্ধক ফেয় প্রতায়- 

ঘোগ্ে নিষ্পন্ন করিলাম, অর্থাৎ আদিশুর হইতে 
বমবম পুরুখোন্তব পস্টণের বংশজাত বলিয়! 

আমর! ইহার লাম লাস্মণের খরিলাম। এবং 

আন প্র্থকারগণও তকে লাক্মাণের নামে 

লির্দেশ. করিয়াছেন । কিন্ড ,কুলপর্জিকা গ্রন্থে 
(২) ও তবফাত-ই-নাসিরী নামক সুসলমানী 

ছে-গাস্থাুসেন পলাইয়া জগঙ্গাথন্দেতে আশ্রয় 

| হন; এবং গাই যানবল্াল। সন্থরণ করেন? 
(২) হয্নাল বৃপের পুত্র নামেতে কক্যাপ। 
খবৰ জাহার পুর বদি বিচশ £ 
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ইতিহাসে তাহাকে লক্মণসেন [লিখিক়্াছেও 
বার আইন.ই-আকবরীতে ২য় লক্মপমেন 
বলিয়! নির্ধিই আছে। জয়দেবও লঙ্মণের 

সভার পঞ্চরত্ষের মধ্যে একছন ছিলেন (৩)। 

অম্মদ্দেশে একবংশে ছুই জনের একনাস 
কখনই হয় লা। বিশেষতঃ পঞ্চম পুরুষের 

মধ্যে হইলে পিগুদোষ জন্মে। ইত্রাজগ্নি” 

গের মধ্যে একই নাম পুত্রপৌত্রাদিক্রমে 
চলিতে পারে; কেবল ভেদজ্ঞাপশার্থ প্রথষ্, 

দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি এক একটী বিশেষণ পূর্বে 

দিলেই চলিয়া যায়। আমাদের দেশে এ প্রথা! 

ছিলও না এবং অন্যাপিও নাই । এই সমত্ত 

ধখাযথ বিবেচনা করিয়া, আমরা ২য় লক্ষণসে- 

নকে। লাক্ষণেয বলিলাম । হৃপ্রসিদ্ধ বঙ্গের 

ইতিহাস লেখক মার্মমান সাহছেৰ তাহাকে 
লাক্মণাউ বলিয়াছেন (৪)। 

বখতিয়ার থিলিজী বাঙলা অধিকার: করিয়া 

গৌঁড়নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। বখতিয়ারের 
পর খিলিজিবংশীয় আরও কয়েক জন ভুপতি 
বাঙালায় রাজত্ব করিয়াছিলেন পর়ে গক্সাহক্ছিন 

বলেশখবর হইয়া দিলীশ্বরের অধীনত] অস্বীকার 

করিলে, সুলভান আলটমাস জ্যেষ্টপুত্র নাসির 
উদ্দিনকে পাঠাইয়ঠতাহার বিনাশসাধন করেন? 

কয়েক বৎসর পর্য্যস্ত নসিকুদ্দিলের ছন্ডেই 
বনের শাসনকার্ধা ধাকে ; কিন্ত তাহার অকাগ 

মৃত্যুতে তওগান খঁ বাঙ্গালার মসনদে উপবে- 

কেশব ভূপতি হন মাধব তনয় ॥ 
তার মুত খবমু লক্ষণ সে হচ্ছ 

' (৬) গোবরনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। 
 কবিরাজ্ষপ্চ রানি সমিতো লক্ষদক্ত চ ৪. 
(8) 4৮5৭৪57590৮ উট 8 

19417 ঘাঞঠওযট ০৫ টিভি, উন আজ, 
2088. তদীক় নত ইতিহামেপ পবসোসই র 
লিখিত জাছে। ৯ 
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শন করেন। এইস উড়িধ্যার রাজা গৌড় 
মগর অবরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্ধ্য 

না হওয়াতে প্রতটাগত হন। 

ইঞ্ার পর আরও ছুই একজন রা! বহ্ব- 
সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন তত" 

পরে সমস-উদ্দিন আলটমাস ছিতীখ পুত্ত 

নাজির-উদ্দিন মামুদধকে বাঙগালার শাসনকর্তা! 

ফরেন] কোন কোন ইতিহাষে (কোন 

ফোন কেন, প্রায় সমস্ত ইত্রাজি ইতিহাসেই ) 
সমদ-উদ্দিন আলটমাঁসের ছই পুত্রই নাঞি- 

ক্ষদ্দিন নামে অতিহিত হইয়াছে। মাসমান 

সাহেব নাজির-উদ্দিনই লিখিয়াছেন।-অন্তান্ত 

ছুই একখানি ইংরাজি ইতিহাসেও নাজির- 

উদ্দিন দেখ] খায় । উক্ত দুইটি নামের অর্থ 

গত 'অনেক পার্থক্য আছে। নাজিরউদ্দি- 

নের অর্থ--মজহব দেখনে বালা-ধে ধর্ম 

দেখে । কিম্ত নলির-উদ্দিনের অর্থ-_দিন 

মদত করণে বালা-_যে ধর্খের সাহাধ্া করে। 

ফিরিশতায় নাজিব্র-উদ্দিনই লিখিত আছে। 
নাজির শব্ষটী ইংরাজিতে % দিয়াই 

লিখিতে হয়। কিন্তু কোন স্থলে শিরও হর 

গার উচ্চারণ হইয়া থাকে; খেষন 01511389- 

(077, বোধ হয়, এই জন্কচ কোন কোন ইং- 

রাজি ইতিহাস লেখক লাজিরকে ইংরাজিতে 
255: লিখিয়াছেন ! তাহাদের গভিপ্রাঁয়, 

যে লোকে 3 কে 'ঠ'র গ্ভায় পাঠ করিবে । 

ইহার আরও একটা প্রমাণ এই যে, কেহ কেহ 
পুথ৯817 লিখি য় অন্তকের উপর দীর্ঘন্যর- 

ব্যঝক রেফের আভা +? এইরূপ এক চিহু, দিয়া 
থাকেন ।. তাহাতে “না” এইক্ষপ উচ্চারণ 
হইলে: সাই পাঠিত হইতেপায়ে ॥ কারখ, 
পারজহানার লসির ও নাসির, শের স্র্থগত 

কোল পার্থক্য সাই ) নাজির শঙ্ষেই আকে। 

তা নাজির-উাদ্িন শথনেই । বো হয়, 
ইতরাজিতে পু ৪৪1-90৭1, লিখিত. ছ্ই্য়! 

থাকিবে । তাহাই এক্ষণে পারশ্ুভাষানতিজঃ 
বঙ্গীয় ইতিহাসবেরতৃদিগের নিকট মালির- 
উদ্দিন ছইয়! ্াড়াইয়াছে। মৃত রাছকৃকণ 

মুখোপাধ্যায় পারস্তভাষাক্ন বুযুৎ্পন্ন খলিয়? 

পরিচয় দ্রিয়াছেন, কিন্ত তিনিও নাসিরউদ্দিন 

লিখিয়া স্বীন্ন ভ্রতা প্রকাশ করিতে ছাড়েন 

নাই। যাহা হউক, আমরা আলটমাসের 

দ্বিতীয় পুত্র নাজির উদ্দিনকেই বঙ্গেশ্বয বলিয়া 

ক্বীকার করিলাম । মাসমান সাহেব তাহাকে 
আলটমাসের ড7500505 বলিয়াছেন ; কিন্ত 

তাহাতে পৌত্র কি দৌহিত্র কিছুই বুঝা স্বাস 
না। মেভোজ টেশার সাহেব দ্বিতীয় পুহই 
বলিয়াছেন। ইনি রাজ্যেশ্বর হইয়া! বিমাতা 

কতৃক কারাকুদ্ধ হন) কিন্তু ভাতৃপুত্র মহ 

সাহায্যে নিষ্কৃতি,পাইয়ছিলেন। ফিরিশতা 

গ্রন্থে তাহার অনেক গুণের পরিচয় পাওয়া 

যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে, তিনি 

একাধিক দারপরিগ্রহ কছেেন নাই! এই 

স্রীই শ্বহস্তে তাহার খাদ্যাদি প্রশ্াত করিয়া 

নাদিলে তিনি আহার করিতেন না। এক 

দিবস রান্ভী খাদ্য প্রত্বত করিতে হাত পোড়া" 

ইয়া তাহার নিকট বিজ্ঞাপন করিলে, তছৃহরে 
তিনি বলেন 'সহা কর, ঈশ্বর তোমাকে পরি- 
জ্ধুত করিবেন” । ক্ারাবাসকাপে নাজির 

কোরাণের সংশোধন 'করেন। তাহার সম্ভা- 
নাঁদি ছিল কি না; তদ্দিষ্ে কিছু স্থিরতা! নাই; 

মুসলমানদিশের ইতিহাসে ভাহার কোনকধপ 
উল্লেখ দেখ! যায় না 

তৎপরে তুগ্রল খা নামক জনৈক, সুসল- 
মান বজেশ্বর হইয়া শ্বীধীনত। অবলম্বন 

করত বিজ হইলে দিীশ্বর তছিকঞ্ছে 
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ঘখত্র করেন এবং তাহাক্ষে রাজি € নিহত 

ক্বিয়া স্বপূত্র বগরা খাকে অভিবিক্ত করত 

্রত্যাগত কন । তিনি কিছুকাল রাজত্ব করিয়! 

খতানু হঈলে, তরধীয় দ্বিতীয় পুত্র কয়কাউস 
শিতৃছান অধিকার করে। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে কয় 

কাউসের মৃত্যু হইলে তৎ্পুপ্র সাহেব উদ্দিন 
গৌড় সিংহাদ্ন তুশোভিত কবেন। এই 
সমছে তদীয় ভাতা বাঁহাছুব সাহ শুবর্ণগ্রামেব 

"অধিপতি ছিলেন। কিন্ত উভয়েই অচিরকাল 

মধ্যেই নিহত হইলে ১৩৪১ ধষ্টান্ছে ফকির- 

উদ্দিন জবর গ্রামে স্বাধীনতা অবলম্বন করি- 

লেন। তৎকালে ভবানক অরাজকতা উপ- 

স্থিত "হইয়াছিল । বাঁজোর তৃতীযবর্ধে ইনি 

মোবারেক-কূর্ক নিহত হইলে, মোবাবেক 
আলাউদ্দিন নাম গ্রহণ কবত ছুই বৎসর রাজত্ব 

কবেন। ফিরিশতা ইহাকে অতি সামান্য 

নৃপতি বলিয্বাই উল্লেখ কবিযাছে। তৎপবে 
হাজিইলিআস সমসউদ্দিন নামে বাজপদ গ্রহণ 

করিযাছিলেন। ইনি বারাণষণ পধ্যস্ত রাজ্য- 

বিস্তৃতি করায় সত্রাট ফিরোজ সহ কর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়া,একদালার ছুর্ণে আশ্বষ লন। 
দিলীশ্বর কৃতকার্য হইতে লা পাবায প্রত্যাশগত 

হওয়ায় তঙ্বখুবি বলদেখ প্রান শতানী ব্যাপিষা 

স্বাধীনাতচ্ছুখ ভোগ করিষ।ছিল। সমসউদ্ভিনের 

পর আরও কষেক দ্ধন বন রাজা রাজত্ | 

করেন। তখ্পরে ১৩৮৬ ঘুষ্টাব্দে রাজা কংস 

বঙছগসিংহাষন অধিকার কথতঃ ১০৯২ খৃষ্টান্ছে 

পৰ্স্ব প্রাপ্ত হইলে তত্পুত্র জিৎমল 'ইসলাম, 

ধর্মাবলম্বী হইয়া ছেলালউদ্দিন নাম ধারণ- 
পূর্বক সগুদখ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন 

(১৪৯৮) ত্চপুর স্মমেনও অষ্টাদশ র্ষ 

রাদ্যতো্ করিন | তহপন্সে ৯৪২৭ খুন 

হইতে ১৫২৩ পথ্যস্ত আট দশ জন ছুপান্তির 
বাজাযকাল! 

দিল্লীশ্বব আকবরের পিতামহ বাবর তৈমুর 
গ জেঙ্গিসের বংশোভূত। উক্ত বংশীয্বের! 
সমরকন্দ, বোখার] বলধ প্রভৃতি স্থানে ক্াজত 

কবিতেন । উদ্বরাধিকাবী-হত্রে বাবরের 

উহাতে স্বতৃ বর্ভে। ঈ৩* হিজরীতে তীয় 

অস্বনকবণে রাজবিস্তারের ইচ্ছ1 বলবতী হত, 

তদহসারে তিঙ্গি ভাবতাভিমুখে যাআ্রা কৰি 

বেতার গু লাহোর হস্তগত করেন। অনন্তর 

দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইযা ইব্রাহিম লোবর 

সম্মুখীন হন। ৯৩২ হিজরী, *ই রজবে পানি- 
পাতের যুদ্ধে ইব্রাহিম পরাস্ত ও নিহত হইলে 

বাঁববই দিল্লীর পাদসাহ-পদ গ্রহণ করেন। এই, 
সমরে নমরতনাহ বাঙ্গালাব মসনদে বিরাজ" 

মীন ছিলেন । রাবর তদ্ধিরুদ্ধে উপস্থিত হইলে 

তিনি ব€মুশ্য উপটৌকন দিয়া নিক্ধ তি পান। 
মোগলক্ুলতিলক আকবরসাহ দিল্লীশ্বর হইয়া 

ব্্গ বিহাব উড়িষ্য1 কুত্রাপি বিক্রম প্রকাশ 
করিতে ছাড়েন নাই। তঙৎ্কালে দাউদ ও 

নিম খা বাঁজালা শাসন করিতেছিলেন। 

এই সময়ে জায়গীরদারদিশের উপদ্রব হওয়াতে 

গাঠানের! বাজলাল কিয়দংশ অধিকার করেন। 

টি, বিদ্রোহ নিবাখণের অস্ত । সম্াট 

মামসিংহের হন্ডে বাঙ্গাল] ও বিহারের রাজা" 

ভার প্রপাল করবেন 1 কৰিকন্কণ স্বরচিত 

চত্তীকাব্যে মানসিংহের ওণ গান করিয়া 

ছেল; যথা” 

ধন্ত রাজা মঃনসিংহ, বিষুপদাশুজে ভুল 

গৌঁড়ব্জ উৎ্কল সমীপেন, 
বিধন্মাঁ রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে 

এখেলাত পাক মামুদ সরষে, 



সইনীরের ারনকাবে ধখোহরে 
ধাক্জা প্রক্জাপাদিতট পিতৃত্যপুত্রফে ইউ] 

করিবার উইদঘাগ রিলে সে কচুবনে লুকা- 
ইয়া প্রাদ্রকষা করে, তাহাতে তাহার ফচু- 
কাধ মাষ ক্র! কটা সম্রাটের পরধাপর 
ই] ওগ্ষমীপে প্রভাপের অত্যাচারের 
কথা বর্ন করিলৈ, তিনি তাহার ঘষলের 

নিশি মানলিংহকে পাঠাইযাছিলেদ | 

যানধিংহ প্রধষে ধর্ধমানে উপস্থিত হষ্য়া 
ধায় বীরসিংহপুত্ ধীরমিংহের আতিখ)- 

শ্রহখ করেন । পর ভথ! হইতে পপ্রস্থা রস 
করিগা অগ্রন্থীণে গোপীদাধ জী, দর্শন-পূর্বদক 
নবন্থীপে উপস্থিত হল । ততপর়ে ফলভপুরে 

ভবানগের থাটীতে সবিশেষ সঙাদয়ের 

সহিত কষ্ছেক ফিবস বাস করিয়া! ভবানদসহ 
' যখেছয়ে উপনীত ছইয়! প্রতাপকে শ্রোপ্তার 

করত জিপ প্রেরণ করেন । প্রন্তযাগধল- 

কালে তিনি ভবানদ্দকে চতুর্দশ গরগণায় 

জমীঙগারী প্রদান করিগ্তাছিলেন | 

মুসলমানপিগের সময়ে বাদশাহ ব্যতীত 

গেখুয়ান, দাযোশা, কাজী, মুফতী, মহত- 
সিব, ফৌজমার, কান, কোতগ্নালপ্রশ্ৃতি 
বালা লোকের উপর যাকের মালা কার্ধের 

তার খর্টকিত | রাজস্বরিভাগে মায়ের, 

শেশকার, গাজানচী, গোগত্তা। সহাফেজ। 

হেহযের, স্যহশীলবাক প্রভৃতি কর্পচারীগণ 
বধ কষিত। আল শের অর্থ বিচার । 

ঘনানত খসে ক্ার্থ ছিচণরের স্থান । সবাধি- 

বাঁরারে বো আধাদর ক্ষহিত। হী মগ 

অঞাটে সং সথয়ারর বিখমের ফিচার হরে 

ক্ঠেন।, জর হায়ো উরেরাবিজায বিচার 

৬$ 

হইলার সংহেব (11038 ভীত $ 
হলেন--26 (হার দওযত 647, অত্র 

050185 15% 08868 3 8৮০ 26015 সাত 

05985 817000৮৪৭৮০ 819৮6 ৬ 

08858581759 0৫891178০৩৪ ৫0398 

সামনা হুইলার সাছেবের এ ঘারধায় 
অনুমোদদ করিতে পাহিঙগাম ন11 অহজাসিহ 

মাতাল বা নেশাখোরদিশ্সের শাম আবহ 

ধ্যবসায়ীদিগের পরিমাণ ভ্রধাসকল পরীক্ষা 
করিয়া বেড়াইতেন। কাঁছুসণ্ড ভুষম্প্ির 
রেজেসইরী ও কোতোয়াল রাত্রিতে নগর-রন্! 
ফরিতেন। অধ্যাপনাকার্ধে মৃক্গী, যৌল- 
বীরা নিযুক্ত ধাকিতেন। সাতখানি কোরাখ 

'আদ্যত্্ কঠস্থ থাকিলেই, তিনি হাফেজ 

মামে অভিহিত হইতেন। ছাফেতগণ- 
মুদলমানসমাঞ্জে বড়ই সন্মান পাহ্ছা' 
ধাকফেন। 

এইবার আমরা ইতবাজাধিকারে বক্ষে 

বিবরণ প্রকাশ করিব। ইৎরাজাধিকাযে 
বক্সের উত্তরদিকের সীমা নেপাল, ভুটান ও 
সিকিম। পূর্ত্বসীমা আলাম দেশ । দক্ষিণ 

সীম! ভারতীয় আধাত | ঘক্রিখ পাশ্িস 

উড়িব্য! ও গণুআনা; এবং পশ্চিক সীমা 

ধেহার। ইহার পুর্ব পশ্চিষে ৯৫ বাইল 

বিশ্ভৃতি । স্উ্তর দরিশে ৬” আইল 1 
ইছাতে ধশোহর, বর্ধমান, বাকুড়া, ভাগপ” 
পুর, মুদ্দের) কটক, বালেশা মেদিনপুর, 

মুযশিদাবাদ, র্গপূজ, তক) পীতাউ, পাই, 
চট্টগ্রাম খ্রন্ষতি করোকটি' ভাখাণ আছে? 
ই ইঞ্িয়। কোম্পানির গহলে আসা 
ধদেশখ মতো পরিগছিত ছিল) শসার 

গহয়া। আগতে ইত্তিযা গধ্থোগোর 



ভযিডেসীতে বিতজজ হইছে) যব ঘা; স সকালে রব ধরার এক ববি চীনয়েশের 

বেঙ্গল শরেদদিডেক্দী( বেছল, বেহার ৪. | যহিত বাণিজ্দোর কথা তুলেল। 'তাহবাচ্ছে 
উড়িয্যা সহি) ; (২) 1 উন্তরপশ্চিষ প্রদেশ ১২৫৩ প্ষ্টান্ছে ৯,ই, ভুদ তিনি গনি ক্রর্থব- 

[ইনার মধ্যে করদ এবং মিত্ররাজ্যসকলও | পোত মর হগ উইনুবীই আদ্রীনে গীনউইষ্ 

গরিগ্রণিত ) (৩ পাঞ্াবপ্রদেশ ; (৪) 1 হইতে দ্বাত্রা করে.) পখিক়্খ্যে ছুই খ্বনি 
্ মধ্য প্রদেশলকল ( ইহাতে বযেকটা কর ্ লোকজনমছ বিনষই হুক; এক খানি কেবল 

রা ছা।াছে 9); ! ৫ )ত্রিটিদ্ বক্ষ ( পূর্বে ইহলণ্ডে প্রত্যাগ্তত হইয়াছিল।১৫৭ ৭ধব্টাকের 

বক্ষদেশ ভারতের অন্তভ্ক্ত,ছিল না, কিচ্ছ । ৯৩ই ডিসেম্বর ভ্রাশ্সিদ্ ডেক পাচ খানি 

এক্ষণে তারতীয় গবর্ণসেন্টের অধীন শিয়া জাহাজ লইয়া ভারতাস্ছিমুখে যাত্রা! করেন । 

উহাকেও ভারতবর্ষ মধ্যে পরিগণিত করা | কিন্ত আ্টলা্টিক ও. প্রশান্ত মহখসাগর প্রদ- 

হইয়াছে )) (৬) আসাম ( এই রাজ | ক্ষিণ করিয়াই প্রত্যাগত হন, ভারত সাহার 
এক্ষণে চীক্ষ, কমিসনরের অধীনে রক্ষিত নেত্রপর্থথ পতিত হয়নাই । এই আঅভিযানেঞ্ 

হয়) (১) বন্দে প্রেসিডেন্সী ১ ৮) মাজা! বছসৎখ্যক কোক মৃত্যমুখে পতিত হই 

প্রেসিড়েন্সী। 1 ছিল। ১৫৮২ সালের ১লা যে অগস্তয-্যাত্রায় 

'প্রারলাভাষায় আকটী প্রযা" আছে ূ এডওয়ার্ড ফেন্টৰ চারি খানা জাহাজ লই 

«ন্শ 'বোঁরছ। রন্জ গনজ, ময়চ্ছর ূ বহির্গত হন; কিন্ত একধানিষাত্র' সঙ্গে 

ন মীশোদ? বর্ধাৎ। ছুঃখ লা সহিলে ৃ লইয়া স্বদেশবাসীকে কালামুখ 'দেখাইন্বা* 
1 

সম্পত্তি লাভ হয় লা। ব্সারবীয় ভাবায়: ছিলেন! ১৫৯১ অন্ধে এক বণিকব্যহ তিন 

বলে--“ইন্নাম। আল আছয়ে ইরে- । খানি অর্নবান লইয়া যাত্রা করিল। কিং” 

| দূর 'আসিলে দমুজ্ের বিসমৃশ বাধু লাগিয়া 
॥ 

ছ্রা ফায়েন্ নামা আল আ! ছ র্. হনেক লোক গলগণ্ড-রোগে প্রাণভ্যাগ 

ইুয়েছরা?। র্গাৎ ছুঃখের পঃ হুখ হয়। ৰ করিল। অবশিষ্ট সকলেই প্রান্ম জীবন্ত 

বি লি “নহি হখং ছইখৈ- 1 হইল । তত্নস্তা "্রঞগ 'এডিওঘড খনার 

রিনা) লভ্যতে? | দুঃখ ব্যাতীত জখলাত : অগ্রসর না জঙ্ন্বণ রোগীদিগকে " লইয়া 

হয় না। লাচীন তারায় ভ্বাছে-__গু7ও। 18৮০6) প্রত্যাগমন করিল । ছুই খানি ভারত ভিমুখে 

2৪.06)1৩,, জুংখব্য ভীত খ কোথায়? | ক্মাসিতেন্ছুল। তগ্মধ্যে 'পেনিলোপ” যেন 

. উহকাজগর্ণই: উ্ প্রবাধস্থলির প্রকৃত 1 পর্যটন :ক্লেশে আক্রান্ত হইস্সাই অমুত্রগর্ডে 

বন্ধ ্রহণ করিয়াছিলেন 1 নাুধা আত সমু ূ বিশ্রাম করিতে গেল । আখশ 'ফেখলমার 

তেন 'বণী পার হইয়া আকুল পাধায়ে আন্না, | এডওয়ার্ড ই কর্তব্যষাধনে সউখু্ঘ হইত 

সারে এবং বাটিকাদিবিপৎপাতে সহ সহজ | পূর্ব মুখে ঈলিতে জিতে প্রেজিজের উপ, 

লোকের প্রাণসকট করিয়া পুর্কাপেশের সাহত | কু পৌছিল। সর হীরা ীরক্ানেকেই 

। খুশি 'করিখার ইচ্ছা ভাইদের চিত | তথ: অবতরণ ছে) উন 

 ফবিজী হইবে ফৈন মা ই্ষদির কী কবর জীহীবের রজ, দ্লীদাদ্নিং টরসাতে 



ববীসালাসাইকা সদা িচিনী 1. 
॥ ্ ঠা 

এ. 
রি ০ পচ দত 28282 

জাহান বাবে রে কোথা টি গেল, 

কিছুই ঠিকানা হইল না পোতী ্যক্ষ 
যাকের সাহেব ক্অপর ক্৯জন : শোকের 
সহিত একখানি ফরাসী পোতে উঠিয়া স্ব 
দেশাতিমুখে চললেন) আসিতে আসিতে 
ছয় জনই আনবর্লীলা সম্মরণ করিল ; অব- 
শেষ তিনি একাকী ১২১৩ ক্মান্দের ২$শে 

মে তারিখে ইৎলগ্ডে গৌছিফোছ। 
১৬৯০ ঘষ্টান্দে এলিজিবেক্ের রাজ্য- 

কালে ব্রিশ সহত্র পাউও্ড মূল ধনে ইষ্ 

ইতিয্না, কোম্পানি স্বরপিত হয়। »্গঞ্দশ 
শতাবীর প্রারস্ত হইতেই পর্তশীজরা ভার” 
তের সুহিত বাবিজোর, উদ্যোগে ছিল। 

উক্ক,শতান্বীর শেষ তাঞ্ষে তাস কে! ডিগাস! 
গর কুদ্র তিন খালি তরি লইস্কা! ভারভাতি- 
মুখে প্রন্থান করিলে । ১৪১৮ সালের ২৪ 

শে মে কালিকাঁটে পৌছিত্ক। তত্রত্য যুর- 
জাতীয় জমরিন (বাদশাহ) সমীপে পট 

গালের রাজার দৃন্ব ধ্উপহার গুলি প্রদান 

করিলেন। থাঁঞক! ইক্কুরোপীনর এশধ্য 
দেখিতে চানত একবার আমীর সঙ্গে 
জানিস উপহার গদি স্বচক্ষে দেখিয়া নয়ন 
সাথক করুন৷ এ ঘেখুন ফ্রি খানি সালুর 

কাপড় উপরি রাখা হইন্বাছে। এই 
কাপড় '্াখাধের দেশের জম্বারের! পুজা 

ব] অন্যান পার্ধণের সময় আপনাদের বাতীর 
পাইকদ্দিগ্নকে দিষধা থাকেন। তার পর .& 
দেখুন হুষ্থটি সোলার টুপি । এ সৌলায় 
এমেশীয়ের, কি কার্ধয, হইবে ? গ্রকৃত অব 

নর থাকিলেঞ একদিন উদ্ধার! চকমক্ির 
উপৃুরণ রত 4$ জরে দেখুন চাক 
অনু ছুরযী ৮০০১ কড়া, 

এদিকে গুলি পিখল-নিশ্িত তৈজখ। 

দেখুন এক বাকা শর্করা) ছুই পিগা তৈল 

এবং এক প্পা' মধু । আমমাংগভোছী 
ইয়ুরোপীগদিগের নিকট শর্করা উপাধেন্ 
এবং দুপ্প্রপ্য বটে, কিছ্ত ভারতে ফেবর্ধে 

বর্ষে কোটি কোটি মন শর্করা প্রস্থ হয, 
তাহা তাহারা স্বপ্রেগ জানিত না 1 খাছারা 

তৈলাভাবে চর্বি মাধে, তাহাদের কাছে 

তৈল আঅবশ্তই বজ্মন্ত হইবে” তাই অদ্য 

ভারতীয় স্াট, সমীপে তৈলোপহার প্রদত্ত 

হইয়াছে | অধপাট্টানর কারণেলি শুহুন। 
বোধ করি আমাদের বেদোক-. 

মধু বাতা কিতারতে মু 

ক্ষরস্তি লিঙ্ক মাধীর্নঃ : সম্বো- 
যি মধু নক্তৌ খ্তোষসৌ 1 
মধুমান্ নই বমস্পতিও . মধু, 
পার্িবৎ রজঃ | মহ দেযৌরন্ত লঃ 

পিতা মধুমানু অন্ত সূর্য্য মানবী 
বে? ভবস্ত নই" 

. এই গ্লোকটি কোপ গতিকেইযুবোপাীক 
দিগের কর্ণগেচের হইয়া থাকিবে”. তাই 
তাহাদের ধারণ] হইল_বখন ইহারা বাদ 
ছ্বারা। মধু বিক্ষিথ হউক; সমুদ্র টাটা 
করুক ) গুঁধধি সকল মধুময় হউক; প্রাতঃম 
ধা মধুব্যাণ্ত থাকুক; আমাদের বৃক্ষ মু 

ন্্ হউক; পৃথিবীর ধূলাও মধু খাুক। 
জামাদের পিতা মধু দিম) হয অধুযান 

হউন এবং ভরা ধু শ্রদাম (কল্গাক; 

ইত্যাদি প্রকারে নান! লোকের, কাছে 
হিতে, ২ তখন, স্ব, ইয়ার 

₹৫৯3০% 

'ঈন্সিভাতর আইবে, এইানপ, টি ভারি 
পটুপালের রাজ মূ পাইয়া খাবি 



রিয়া জমরিন হাস্ত-মন্থরণ করিতে পাবেন 

দাই। পঠকগণও বোধ হয় পারিবেন 
ন|1 ইহার একশত বৎসর বিশ্ব পরে 

সান উজজাস রো ইৎলগাধিপতি প্রথম জেমদ 

গ্রাথস্ধ কতকগুলি উপহার লইয়া জাহান- 
শ্বীরের রাঝা সত্তা আদিয়াছিলেন। চশুম 

মা, একশ হিপ বখসরে, ইহারা কি 
উপ্নাতি বরিয়াছছে দেখিয়া আমি । আমরা 

পৃর্ষেই ধলিয়াছি ১৬০৯ খ্বক্টান্তে ইষ্ট ইয়া 
কোম্পানি সংস্দাপিত হায় । উন কোম্পানি 
ছয়াটে কারখানা! করিয়া বাণিজ্য করিতে 

সিল ছৃত রোসাহেব তথায় পৌছিবামাত্র 
তাহার সন্মান “প্রক্রশনার্থ ক্বাটচমিশটি তোপ 

হয় ঞএরং অর্থব €পাত সকল পতাকা-শোভিতও 

থাকে। কিন্ত ইনিই জাহানপীরের দ্বিতীয় 
গুল পীরবোজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে- 

শিল্পা ব্ইজদরবারে প্রবেশ করিব।র আভি- 
প্রা জানাইালে পারযেজ বহলিয়াছিলেন--* 

নহছ সাহে কারস নহ বুক্ুরগ 

সুলভাদে ছুর্কস্থা বরায় দর 

আমদনে আ। গজলিস এজাজত 

স্কা্ছভে । 

“03059 /6 912516 01 ০91,09৮ 579৪ 

(91958 হা দওলারু ৪5৮৩ 96628 [ 

প্লাই১৮৯% ১০ ৪০ঘ টা £ছা০0, 

সেইজন আমরাও বলি “আপনে থর কা 
ছয় শক বাদশা হৈ € 0 হায় ) অর্থাৎ 

আপনার রে সকলেই রাজা । রে! সাছের 
জাহানগীরের সহিত পীক্ষাহ করিয়! 
ফিপহাররলি এ্রফাস করিলেন িগহার 
খর-ঞাদটা জেটিখডি পিক্গানা [ছাধ্য 

৩৬ শ্বরেশের হ্রিরি৭ | 

এছ পযন্ত আফুত উপছারের প্রতি দৃষ্টিপাত বিশেষ), একখানি তলখার ; একখানি কাজ 

করা ওড়না ; কতকঞ্ুলি ছুরি ও একগানি 
কোচ। সম্রাট উপহারখলির আকিকিৎ” 

করছে বিশুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন-- 

গর শাহে ফেরেক্গ সুলতানে 

বুজুরগ বুদে লারয়েব অ চন্দ 
জওআহেরাত বেশ কিম্বা ব(ট,ও) 
রুরহার বেবহার ফিরিক্তাদে | 

গু 0০ 17 00802751870 583 

8৪90 & £:9%৮ ৪০%10180, ৮৪ মম] 

৬৮ 1985 [98 8910 80776 [01078 

৪৮০1503 900 1098115, 

অহে। এশধ্যৃণ্ত প্রভু জহাপন!। তৃষি 
সবর্ণভূমির অধিপতি! তোমার তুলা গুপ্ত 
পৃথিবীতে কার আছে? তাহাদের আবাস- 

ভুমিত তোগার ক্সাবাসড়মির ভা রত্ব- 
গর্ভ নয়! তাহার মাণিক মুক্ত জহরত 

কোথায় পাইবে? তোমবা অজরজিণীয় 
উপর মনিমুক্ত1 দিয় খচিত কর, তাহার 

উদ্ভার ফোটে লাকলাইন দড়ি "আকা 
বাকা করিয়া বাইয়া আপনার শক 
মিটায়। তোমাদের যুকুটে হীরা মাণিক 
ফুক্ধ1 ঝলমল করে, ভাহাগের টুপির উপয় 
বের পলিক মসাপবগে ভুলিয়া হুলিয়া 
আপন লব্দুখের পরিচয় যে! আন্ন্কা তা, 

সুর্ঘযকাত্ত, নীলকা, অরক্ত, পদ্রসাগাধি 
কত কত বহামুলা প্রস্তরে তোকাকের প্রাসাদ 

কেমন উদ়্াদমাল। আর বক্ষ বরের চি 

পাচ কাঙ্ণদের গৃহ, % টেবিল কেসন সুদ 
ফ্জিড। তোসাদের রক্ষা ও ক্ষৌম বাস 
ভাঙাদের কাইনীর বপিকাইও, তাঙারীন্তায- 
তেঃ সমন্পাট সুতা টামিসা স্ইড়েছে। 



সী টু ঢা চা 

ৃ্ 

ভোমহা রাখতিসিতে তুলা করিছা, ছাপ: 
মায়ঘের সসতারের রন্গত, জাপান দরিদ্রসাৎ 
কর, ভাহ্ণদের ক্মক্মতিথিতে নিমস্ত্রিতগণ এক 

দক পাস শপ লঙ্গুয়! * 7 ৭308 80011 ৪৭ 

১ 7811৮ বলির] কার্ধান্দেষ করে। 

তোযাদের €বালয বা ফ্সজিদ সকল 

জরি  বহমল্য-প্রস্তর-খছিত এবং 

উৎস্বাদিতে তাহার! নরনব জজ সমু- 

জ্বল হয়, জার তাহাদের উত্ষবে স্পাস- 

নাসার গুলি দেব্দাকু পত্র ও গেঁদাফুলেই 

ভূষিত হইয়া খাকে ।'তোমরা হগন্ধি, হুষং- 
স্ভ পলারখভোক্ষনে আপনাদের রসবাতপ্ি 

কর? তাহার? অর্দুপক মাংস রাই সরিসার 

শড়াণ' ও লবণ দিয়া খাইতে পাইলেই 
চরিত্র কয়) আোষাছের লাচচা, তাদের 

গিলহী ; €ভায়াদের চাদধী, ভাক্ষের জান 

গিশভার ; তোমদের স্টিক, তাদের 
কাচ। . ভুশিক়স আশ্রিকোলা ব্রিটনদেশ 

আক্রমণ করিয়া সমুদ্রকূল হইতে কতক. 
গুলি কড়ি লইয়াই প্রত্যগত হায় ; কিন্ত 
ফোমনাখের মন্দির ভাক্গিমা মাসুল গাড়ি 

গাড়ি সোবা হীরা, নিক? মু ও প্রধাল 

লইয়া. 'শিযাছিলেন। ক্ছাম কো ডিশ্বাম! 
কালিকাটের : পাদশ্বাহার সন্ছাকুট্রিমের 
জগুপঅণনৌন্দধর্য-ঘর্শনে কী নিমেহাক 
বঞ্চনা বলির, অলে কলিযাছিলেন। সার 

টম রো পারবেজের দরবার দেখিস হাত" 

জান হন; এব আহানগীবের.. ঘরবাকে 
প্রযেগ রি যবে করেন,কআমাগের.ফেশের 
কৈ কিছুই এপ সৌন্র্ঘ্যশলী নহে. 
তানে পলক কোন কোন সবদ্ধি রঙ্গাল 

| খাজা ডি বাসডবতের এই. 

মা, 

মেসে ভারতে আসিতে উদ্য খ হইয়া” 
ছিল; গাবং এই লোভেই ছব্রাজ ছুই 
শভান্খণি ধরিয়া কতগরেশ। কত বিগ, কা, 

ক্মবম!ননা সহ করিয়া আধুজ ভারতের এন্ফন 

ছুতী হইয়াছে । তাকী যখ্াদগপ 1 কে 

ঘিন রো সাচ্ছেব পার়বেজের ঘরধানে শাফে 

শাখিকার ন! গাইদা ফাড়াইরা ভাকাইকা 
সাক্ষাৎকার করিগাছিলেন, সেই ওক দিন $ 
আর কমাজ বক্োরে মপিপুরের রাজ বছে, 

প্রন্েশ করতঃ কত বিসদুশ কাণডই না করিজ, 
এই একি, একবার ভাবি, €দখুন ? 

স্বেদিন একটু পালের হান) ইত্রাজ ক্সাবে- 

দন-পত্র-্থত্তে ভারতীয় সসাট বা কাজা” 

পিগের দ্বারে ছ্বারে ঘুগিযাছিজেন, তাদের 
০সই এক দিব; আগ্জ আবার €সই. সকগ 
দেশীয় রাগাই ইংরাতজের ফাছে দুদ, 

রেষিডেন্টের ক্রীভ়াপৃতৃল, মৃকরছ লিবরা 

পক্ষুবতৎ পরাপেক্ষ, তাদের এই একদিন । ওয় 
দিল চার্ঁক সাহেহ। অন্ভাট আেক্মকেতের 
আক্রমণে ভীত হইস্/ স্মতানুটী পরিতযা্থ 
করত হন্দর বনের কাঙ্ললে আগর ইয়া 
ছিলেন(১) ইংরাজ বপিকের মনে, এক দিন ৫ 
আর ঘখন কল্সেপ্ট বিলের নাষেই ধরলো, 
পের আশঙ্কা বিশ কোটী হিন্দ ভু রক্ষা 

কর; প্রত রঙা কর? বলিয়া কাত্রকঞ্জে ভীহ” 
কার. করিলেও সার্থক রাক্পুকব লাশ ডাল. 

(১) কন কোন, ইত্তিহাসে পি 
আছে যে, হুগলি হু তত শুতাহুটাতে গলা 
ইন্সা আইজেন । এআপধ্যস্ত কি ইত্রানি কি 
কালা খন্ড ইতিহাস বাকছির হইয়াছে, সক- 
হকৃরই মত আায়তি ভিজ । আমর! ইতি 
থুগনমাপোজিদ, কাল হস জনগন, 



৩৮৮ " ব্গদেগের বিধয়গ। 1 

শছদইত' কণাপাত করিলেন নাশপইতয়াজ |. উৎরাজেরী ত্ারতে চি হইব টুকিপা 
সবজির এই এব দিঈ। খে দিন প+দশ | শেষে খল হইথা পড়িয়াছেল। প্রথষে 
আঁক যুক্রা বিষ এবং ভবিষ্যতে সত্রা্টেব | বিবার জাধগা লইয়া শ্রেখে চৌদপোরা 
শিষ্য বর্ধন ধাঁধ্য করিবে না, এইকপ | হইযাছেন। খ্আদো হুাটে কারখানা 
গতি করিঘা কোপ্পানি পুষ্ধীবৎ বারি | খুলিয়। বঠিলেন। ক্রমে মান্নার বোস্বাই 
কের ফারিযাণ শা হত, ইতংবাজেব সেই | পাইযা একটু কাত হুইলৈন। পরে 
আক দিন, আর খে দিন বিনা বা অভ্য্জ পটিনা কাশিম বাজার পাইফা ছুই! ছড়াই- 

ক 17 8 পঠী এ ধিক শী ক 
০০ সদা পপি পি পাপ পালি ০ সপ সর 

কাপঠাবেই ছিদ্রান্ষেহী ইংয়াজ আপনার ও । লেন্স । শেষে হগলি কলিকাতা পাইধা 
শর্ত ধলাধল 'ভাবিযা রাজনীতিবিকদ্ধ | চিৎপা্ হুইয়] শুইলেল। ইঙ্গাদের কার" 

উতূর্ণ উপায়ে এদ্ধরীজকে বন্দী কাঁরিল,জিমীযু : খানায় এখন বেশ লাভ হইতেছে, হুতরাং 
ইৎসাগ্জের আই এক দিন । ধের্দিনরাজ | তাহারা খানে স্থানে বিক্রম প্রকাশে 

বিদদ্রাহাপরাখে জহ্ানগীবের অ'দেশামুযায়ী ; পবাজুখ নছে। উর্দতে একটী প্লাবাদ 
আসঙ্োছিনীনগরে বার জন শ্বেতচর্দের ফাাসী আছে-_“বন্ আই পর অহমক দানা 

ছয়, এবং এই মিদাকাপ সংবাদ প্সতিবর্জিত 

হইয়া জেসসের কক প্রবিষ্ট হইলেও তিনি! হোতা হৈ অর্থাৎ, ভাশ্যপ্রসন 
শ্ভীফারবিমুখপছিলেন--সমযজ্জ ইতবাজের | হইলে নির্ধোধও খুদ্ধিষান হায। ভাই? 

সেই এফ দিস ,"আর ফে দিন সেই রান্দদ্রো- | ইংরাজ আজ আগ্মবক্ষার জন্তা ফোটউই- 
হিতার খার়্োপ করিয়া যুবরাজ টিকে ও ৷ লিয় হুর্গ নির্ষিত কবিষ্বা ভাহাতে দেশীয় ও 

হথবির" টাঙ্গালকে খাসী কাষ্ঠে ঝুশাইয়া | বিদেশীয় সৈস্ত সমাবেশ কৃষিয়াছে। বিশাভ; 
দেশীয-হত্যাহ প্রতিশোধ লইল নীতিষান | বালীরা এখন এদেশে আসিতে হইলে 

বিদৈবীকের এই এক দিন। শতাবীদ্বয় | বলে 9 ৪৪ ৫০1৮ ০ 103 ৯ চি, 

মধ্যেই আমর! এরইকপ বিদ্ধ দিনের থে | 2৩1 বিলাতবালী শুণিক্াছে 1058০ 2 

কত শত ্ামাবেপণ দেখিতে পাই, তাহ। 20৬ ৪৮৩ দ)60ত 10 21078) ০ 875 

লিখিতে গেশে বআই্াদশপন্দ্। শহাভাধত | ৮৪৪৫, চচরুলয টা &1 00100, 508. 80057 

হইখা পক্ডে! তভাসা আগর আরগ ধিক চি 5০5(09:50 0৮৩ 15 তাই পঙ্গ 

লিধিওে জ্বত্রা্গর হইঙ্গাম লা)? হিস্ত ূ পালের সাধ ইংর়াজ "পা ভারতে প্রবেশ 

পাঠককক্খের নিকট সাছুরোধ, যেন ভাহার | কক্সিতেছে। বে 2310100ত শব্ধ ই- 

উহার সার্টের উপর একটু ভীকী দৃষ্ট  লপ্তের হাজার দিকটেও ভিষিতে পারে না 
খিদা তু ৬ এমা ভফিতের খরেখরে গেছ অধ ধিরাজরীন রাখন। কেব্ই 'ইতজাজের বাজে আমা- | 

থয সুহের একশের হইক্সাছে ও ইংরাজি | সানধিক হিশ্র পিন 
শিক্ষা লাঙাদের রুখাসর টিপি /নদানবা |. পঘরপ্, দ্ডাবর, বিজ 

৮৮৮৮, নিস চিট ০ &৪ 
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সর্বত্রেধণ কথিতাঁ নীতিঃ ॥ 
রাঙসিক গ্েছ্ছের কাছে 
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অর্থনিশাচ ইতরাজ এই মঙ্গামস্তই শিবো- 
ধাধ্যকবন্তঃ ভীরবেগে তাঁরভাভিমুখে ছুটি 
যাচ্ছে ফরাসী শবর্ণর ভিউলে ভারতের 

কার্যে খখুয় বেতল ব্যাতীত রিশ লক্ষ টাক! 
1096৮ 63006085 করিয়াছিলেন ৷ তত্তিনন 

ফৌস্পামির পনাগীর হইতেও খণস্বরূপ 
গ্রচুয় আর্থ আত্মসাৎ করেন?  পলা- 

পীর যুদ্ধে ইতধাজদিগের যে ক্ষতি হায়) 
উহার পুরণার্থ মীযজাফর ছুই কোটী দিশ 

09165 হুড 811, 

লক্ষ টাফা প্রদান করে| তষ্থি সৈশা ও খুদ্ধ- 

জাহাজের খরচাঁর স্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা 

প্রপ্থত হয়। কলিকাতা কফমিটীর প্রতত্যাক 

সন্ভ্য ছুই লক্ষ চরিধ হাজার উণকা পাইয়া" 
ছিলেন । ক্লাইব দয়ুং দুই লক্ষ আশী 

হাজার টাকা প্রাপ্ত ছন। এতন্বতীত 

অন্যান্য বাবেও তিনি ষোল লক্ষ মুস্তা 
হস্তগত করেন। ভিনি খ্বমুধেই ব্যক্ক 
করিতেন মে, এই খ্যাপারে তাহার 
তেইখ পক্ষের কম লত্য হম লাই। 

গ্রথম কিছ্শর ছআমশী লক্ষ টাকা নৌকা 

কৌক্াই হইয়া মুরশিধাবাদ ছইত্কে কলি- 

কাতার 'সাহষে। বজ্পাঘাতে খীরণের দুৃতু 
হটুলে ওপর ভগিবী পতি শর কশিম মর" 

জাফরের বিন্যাশণর্ঘ শিল্পার, হুলগয়েজকে 

বিগ বং ছিউ্টার বাজসিউার্টাকে প্রায় 

হযলাক্ ভু! ীদান করে।" গুন] ব্যায়, 

হট সিহালাংলর জন্য আরকি 

ইঃজনিগাকে ছক্কা দক বিশ, 

টান্কা ক বায় ডি িনিযাছিন।. বকমানের হছে 

জী হইখা মেজর মনরো অহন ও লগ 
ঘুধায় কিন কোটি টাকা হস্ত করে। 

মীরজাফরের মৃত্যুর পর তদীয়া ছি পু 
লজম-উদ দৌল। পিতার উদ্ধরাধিকারী হই. 
বার বাসনা জানপইমা কলিক'ত কোৌন্সি 

লেব ৪১০1০ 00199: দিগকে তের পক্ষ 

তিরাশী হাজার "পাচ শত পঞ্চাশ টাক! 

প্রদান করে। হিল সাহেব তদীয স্ারপ্র- 

বর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, ইতরাজি- 

দিগের উৎকোচাছি এবংইকোম্পানির ক্ষকি- 

পৃরণ।ছিতে মুরশিদাধাদের ধলাগার হইত 

পাচ কোটি চুর'ব্বই লক্ষ চারি হাজার লয় 

শত 'আশী ট[কা বহির্ঘত হট্য়াছ্িল। আষো- 

ধ্যার উজীয় রোহিলখণ্ডের স্বত্ব পাইবার জন 

হেউ্িংজ সাহেবকে চভিশ লক্ষ টাকা প্রছাৰ 
করেন। এমারেন হেট্িংস ইতরাজ সৈস্ত- 

দিগের ব্যয়নির্বাহাথ অযোধ্যার নবাব সুতা! 
উদ্দোলাকে ফাসিক দুইলক্ ছ্মটটি হাজার 

টাকা দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । অনিতা 

হুদার আবার অপেক্ষা বায অধিক ছিল। 

তাহার খোর্দমহলের ব্যয় মাসিক নিৎনকি 

ফাহল তক্ক।। তঙ্কালে আযোধ্যার রাজন 

বার্সক বিশ শুক্ষের অধিক ছিল না। কিন্তু 

ইত্রাল ঘৈত্তের ব্যয়ই বংসরে ভিশ বন্তিশ 
লক্ষ । সুজা প্রতি মাসেই ঝশী হইতে 

লার্িল। কোম্পানির কাছে ক্রমে ক্রম 
এ বৎসরের বাকী পড়িল । হিং টাকা 

আফায়ের ঘন বেগন দবিহখের আীধন-লুঠনেরে 
পরামর্শ দিলেন। নিষ্ঠুর তুজা তাহাতে 

সম্মত হুল এই কার্দো হেিংসের বিলক্কুপ 

হত হু), বেনারমের রাজার নিক্লটেও ন্মাকি 
কিনি বুশ লক্ষু টাক্ষা-লইয়াছিলেন। . তদীর 
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ই্-কক্েকটা পওজি গ্বাধপ্তি করিক্নাছিজেন, 

আব্বা এপ্ছলে তাহা প্রকাশনা করিয়া 
থাকিতে পারিলাজ লা 
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৮ বর 

ধনাপহরণে শ্রেগদীপ হন ছিদই আুমযৃদ্ধ 
হইতেছে, জার মাহপন্বের ধকল) ভাক্ারা এখন 

পথের কাজালি। মুষ্টিমেয় উদরায়ের, জন্ক 

শ্বেত পুক্রযেরপদানত । ছনরতম্াত। স্বরতী 

হইছলও এখনও প্রচুর 'চুগ্ধ' প্রদান করে। 

দেই হৃদ্ধ খাইয়া এখন কোটি কোটি 
ভারতপস্তান হষ্টপুষ্ত ও বলিষ্ট হইতে পারে, 

কিন্ত শোষক ইরা সেই সব যুগের গ্রাস 
কাড়িয়া লইয়া দিন দিন ভারত সপ্তালকে 

উনর্থ শীর্ণ করিয়া! ফেলিতেছে । আছে ছুদ্গেব । 

ভারতের ভাগ্যে কি এই ছিল? তাবিতেও 

যে জৎ্কম্প হয়। তরে লিখিত্ব. কিক্ূপে; 

ভারতে ইংরাজাধিক্ার লিখতে খেলেই যেন 

রর এআ) লস পল ৪ 

সচসিংহাফে আফ্রমণ করিবার জন ্ 

বিজ্খর খআধকুদ্ধ হইলে, পঞ্চাশ লঙ্গ টাকা : আমাদের হুস্ত অবশ হইয়া বায়, মুখ হইতে 

ফর্ণাল পোপহামের হস্তগত হয় । এরপ শুনা | আর শব বহির্গীত হয়না কি এক অভুতপুরব 

খত, সবর জেনারেলের আদেশমাতে উহার ; জনুশে।চনা আসিয়।যেন আমাদের আস্তর 

অধিকাংশই দৈগ্ভমধ্যে পুরস্কারদরূপ ধিত- | দগ্ধ ও দর্ববানদে কণ্টকবিজ্ক করিতে থাক্ষে। 

বেত হইখবছিল । গবর্ণর রামবলড মাছ্রাজে 

খাঁকিয়া নানা জদছুপায়ে জমিদারদিগের 

নিকট হঙ্তে বিংশখতি লক্ষ মুদ্রা হস্তগত 

কযেন। কার্ণাটিকের নবাবের নিকট পল 

সেনফিল্ভ বঙ্জোরে চত্তারিংশৎ লক্ষ টাকা 
অনার করিয়াছিলেন কেহ কেছ বলেন, 

বে তভিনি ধর্ঠি লক্ষ খুদ্রার গন্ত নবধাঝকে 

গীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন,কিছ্ক তাহাতে,কৃত্ত- 
কাথা হইতে না পারিদ্ধা অবশেষে পূর্ো ক 
সংখ্যক খুদ্রা্ট অহপু করিতে অন্মত সম। 
গীঠিক। আবার খীরচিন্ধে ভাবুন দেখি, 
ভারতের ফাতি টাকাই শ্বেতপুরাষের উদবসা 
হইছে । বিক্স লকের ছত্ছে পিতা 
মোগখার পক্ষীর যে ছু হইয়াছিল) ত** 
খ্র্জীত উতয়াক্ষের হাতে আজ সোগার কার, 
সের নেই হূর্দশা খনার ভারতের 

খেল মন্মুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ছটফট করিতে 

থাকি। কিছুতেই বাম্প-বাকি মন্বরণ করিতে 

পারিনা । তজ্ন্ত আমর) আর আক ইহ 

রাজ কাহিনী লিখিতে পারিলাষ না । পাঠক 

মৃহেদদ্গগ ক্ষমা করিবেন। ম্বদি কথল 

ভায়তের বিস্তৃত ইতিছাস লিখিস্কা ছআপ- 
লাংধর সেই কোক মিটাইতে পারি, আন 

সমক্যাস্তরে চেষ্টা করিষ! 

এস্থলে আপ্রামজিক হইলেও, আমর! 
একটা বিশ্বের আাহ্ক্কারথ। না করিয়। থাকিতে 

পাঁরিলাষ না। আনকাল দেখিতেছি। সর 

বাঙগারখের যধ্যে বিশিউতানল1ভেচাছ 

আডেকেই বির 1 ওষ্ধানয আনফিকার 

চির $ খরাকাী দেখা ধাইতেছে। ধার 

চতুর্দশ পুষে অযো কাকার কংগে বৈ" 

বিকমগ প্রাথত ইহ গাহি) বগি অথথ 
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বেদের" চু পার হা | ছইছেঃ [নিত অস্িষগক তন ছুই 

দের বংশের আরিকাল ছইতে ইদানীস্ুন | ঢারিটী কথা এ স্থলে প্রকাশিত বাঁয়া খাই 
ফাল পর্ধ্যস্ত ফেহ কখনও ঘর্মশীপ্ের আলাপ ূ তে দতস লিখিয়াছেন-ছ 86০৩8৯০- 

8012103৮801 হিপ ঘা ৮ ০৬ ষ 1স্রের রর , 
করেন লাই, _ভঁগারা এখন ধশ ্ 3792110 [চ্ধ 001551050 80 5১091579 
জদাতা এবং গোষতথিতা | মুগবুগ। স্তরে 601৮1011 01 30072,508", 

খাহারা কখনও উপনিষদ আরণ্াকের নামও অহ] বৈদগ্ীণ ! পামশ্রমিন্ কর্তৃকারক | 
জানিতেন না, তাহারা এখন উহাদের নষ্ট- ূ 

কো উদ্দার করতঃ কোন দিনৈ উহাদের ; $7২5. দতজ মহাশয় উপব্রমাতকাঁর 'খুণিন ? 

জন্ম, তাহাও পির করিয়া দিতেছেন। এত1- শবের প্রথঘার এক বচনেৈর পদ জনন না 

ঢুশ অনধিকারচচ্টাদিশের দ্বারা দেশের । অথচ খথেদের এডিসেন করিয়া ফেলিলেন। 
সমূহ ক্ষতি হইতেছে । আমরা, এইস্লে | অধিকজ্ম তিনি 372770৩ সতন্ত্ পদ 
ঢু একচীর নাঝোলেখ করস, তাহাদের | করিয়া উহাতে 0901151 79৮০৮ দিমা- 

অনধিকারিত্তের পরিচগ্ন প্রধান করিয়া ক্ষান্ত ! ছেন। বেছল গবর্ণমেন্টের পয়সা রাখি, 
হইব। বার স্থান ছিলনা, তাই ইন্াকে খথেদের 

মিষ্টার আর, পি, দত্ত ইঙ্হাদের মধ্যে । এডিডার করিগ্না অনর্থক অজত্্ অর্থ রাশি 
আন্যতম | ইহার 14166255075 91 97881 ] বরবাদ করিয়াছেন । এ গেশে কি আর 
ইস্তার বাহিত্যজ্ঞতার পবিচয় ; আর ইহার | লোক ছিল লা11| 
থর্থেবসংহিতা ইচ্ছার বৈদিকপীরিয়ডজ্রতার রমেশ বাবু পাশ্াতা পণ্ডিতদিগের 
পরিচায়ক। ইন্দি নার্টকনবেল লিথিয়া ; গরতীনুসরখে বড়ই মজবুত । অবশ্ত তাহার : 
1০186 হইয়াছেন । ভারতবর্ষের ইতি- | এই ব্যাধি পূর্থবাবধি প্রবল না থাকিলে, 
হস লিখিয়া ঢওঘট 13০০1 0000021866র ( বোধ হয়, তিনি বেখব্যাসের আসলাধি- 
লিষ্টে বিরাজ করিতেছেন ; 186০7 ০1 | কারে লোলুপ হুইতেল মা। গ্রতততা নু 
10415 লিখি! ইউনিভারসিটিতে ঢুকিয়া- | সন্ধি পাশ্চাত্য পণ্তিতঙ্গণ পল্লব গাহা! 

ছেন। এই সগস্তই ইন্থার অনধিকারচর্চা। | বিদ্যায় খলে ও আপনাদের পধিনৃগ্বকারি- 
তিনি বেগ পিপ্তিল সার্ভিস ধলীপি আপ- | ভার দোষে প্রীষ্ষই শঙ্কারে শাখানগন্থ সিবার্ম 
নার আধিগ্ত বিষয়ের পক্টোন্ধাধ্র সচেষ্ট | করিখা থাকেন। তাহাদের অনৈকেই জজ 
টাল ভাঁছা হইলে তহারও: বঙ্গল | কাল এক তুগ ভুলিয়াঙেন, ফেঁ, কাঁলিদাপ 
ধং" 'বৈখৈ অর্থল হই ।' পতপ্রতীত ) ও বিক্রিসিদিত্য পন শতাবকীতৈ বর্ভ- 
কাটের সীমা ভাঙার লাখাক্পেধ || খান,ছিশেন। 'এতহপ্রাউগাদলা্থাতীহীরা 
শা “কারস, তাহার লেখার ভাবভীক্ির পি যে সকল প্রমাণ পয়োগ প্রদর্শন করিয়াছে, 

রর িযাছি'? ঝা | আমরা তাহাদের কিক দশক 
সুতি নীলে 1 জখেই পাপ্চাতা পতিত বিথের পুলদি তি 

তান পরি দির, | 

কেননা, উহা 10171576ণএর  250708138- 

পি শপীসপপশিসািপাশাশশীপীশশাশী টি 



ঘদেশের বিবর্ণ 1 

কিছু দিবস রর ০৪1 িিদ লিল পুর] নিছি নে শব লবা উন 

8০৪/০।5র জালে (০. 40 ৬১ ৮ 5) 
1191188 2 095108) লাষে এক শ্রবদ্ধ 

প্রকীশ্রিক্ক হস্ব। বিষয়টির স্কুল তাক্সর্ধা 
আমরা এস্বলে বিস্তৃত কত্িতেছি। 

পাঁচশত বাইশ থুক্টীকে সিংহলে 
কুমালদাস নাষে এক নুপতি দ্বিলেন। 

একদা ভিনি কালিদণসকে তয় সভায় | 

আমন্ত্রণ করেন। রাজ কুমার এবং কালি- 

ঘাস উদ্ভষেই এক বরাজজনাতে প্রযাসক্ত 

হইশে, মিহহলেশর তাহার শৃহভ্ভিঙিতে 

একটা সমস্যা লিখিঘ্বা উহা প্রত্যুপ্ডগর- 

ঘাতাকে খেই পারিতোধিক দিবেন বলিষা 

প্রতিশ্রুত হইলেন । সমস্যা বখা-- 

বন তন্বয়। মল নো তলা রোনট | 

বানি) 

মল দেদার? পণ গলবা গিয় 

লেবানি । 

ইহার অর্থ এই, বন্য অক্ষিকা পদ্দিনীর 
কোন হানি না করিয়া তাহার মধুপান 

করে, কিন্তু রাত্রিতে মুর্ষিত পদ্মে আবদ্ধ ৰ 

হইলে, প্র1তহঃকালে উহার বিকাশমাত্রেই | 

প্রাণ লইয়া স্বর শ্বপ্থালে প্রস্থান করে । 

যথাকালে কাসিদ্বাস থাক উপশ্ছিত 

হইলেস, এবং পূর্বোক্ত সমস্যা বলোকানে 
তৎপাঠাস্কে জানিশেন,। যে তদুদ্দেশেই 

উহ! লিশিত । তদনুারে* তিনিও উহার 

দিছে প্রস্ান্ষির শিখি রাশিলেন । আতু্তির 

বা” 

সিয়ত নর] লিয় তন্ময় লিয় 

€লবেনি। 

সেবেনি। 

ইহার খর্থ এইস্প্তর্য (হুধ্যবংহিয 
| রাজা) পগ্িনীর (ত্রীর) সহবাষেস্ছু হইয়া 
তাহার সহবাস লাভ করে বটে, কিন্ত, তৎ” 

পরে তাহার [(পছ্িনীর ) বিশ্রাম আধুলা 
হয়না। 

পুর্ব্বোক্ত রান্সার কৰিতার ভাবার এই 
যে, সেই ঝরাঙ্গল। পন্থিনীতে.কালিদাস বন্ত 

অক্ষিক। তাহার উচিত থে সময়ে সময়ে 
পন্মিনীর* মধুপান করিয়া সর্বদাই আপন 

| সঙ্গলে থাক , আমি হুর্যা, আমিই সব্বক্ষণ 

ভহার সক কালিদাসের কবিতার 

ভাখাথ এই যে, যাবৎ হুষ্য,তাবৎ্ পদ্রিনীর 

বিশ্রাম-সখ লাভ হনব না; (ঘর্থাৎ্, রাজ। 

ফতক্ষণ থাকেন, তৎ্ক্গণ সেই কামিনীর 

স্থির হইবার জো. থাকে না) তজ্জন্ত সে বন্ত 

মক্ষিকার (কালিদাসের) সহবাসাকাজ্ছিণী। 
ক্লাবণ, ভৎস্হবাসে তাহার বিশ্রাম আছে । 

প্র দিবস কুমার দাস বরাক্ষনার গৃহে 

| উপস্থিত হইয়া স্বীষ্স সমন্যার প্রহ্যঙ্থর- 
দর্শনে বিস্মিত হইলেন্,এব রচয়িভার নাম 

| আনিবার ছন্য ব্যগ্র হইলেও সেই নারী 
প্রতিক্রাত পুরস্কারের লোভে ক্ষোন ক্রমেই 

ব্যক্ত কন্ধিল ন। পুনর্ধধার কালিবাস তদীর 

ক্জযে উপশ্মিত হইলে, তাহ্বন্ছ হত্যা 

কঙিয়। গুহদধ্যে প্রো খিড় করত উর 
রূচবিত্র) এইরূপ সাপে কার নিকট পুর 
ক্ষারের প্রার্থনা) করিগ। যাক নৃপ্ির 
প্রত্যন্ধ খিল সা জিনি কোটি পাদ দিগ্ক 
জ্আাহরা। ক্রিস পুজা পুজাকণে সাহাদ 

গৃছের ব্যার অন্ুদক্ষান, করারির। করি? 



যাজালা-সাহিতা-পসালোচনী ] 

ঘাসের | স্বতগেহ প্রাপ্ত হইলেন । ই 

বিশ্বধাবহ-ব্যাপার-দর্শনে ভুঁডুকু ষখপকো- 

ল্স্তি অংক্ষুতধা ও কহৃৎশোকে একফাত্ত অধীর 

হইখা জলস্ত চিতা আত্মত্যাগ করিলেন। 
বিষ্যটীর স্ুল তাঁৎপর্থয এই. । তৎপবে 106 ৭৩ চ০591:9দেব বাড়ীর 

লেখক বহাশদ় 20৪ 109৮8 সাহেব 

ধলিতেছেন যে, উত্নিধিত খআখ্যালসিী আমি | 
ছুছুত্রাপ্য &12ওএর 'সিদত সংগবব নামক 

পুস্তকের ৬১পৃষ্ঠা্স, এবং 77101০2 সাহে 

1 ফি পাড়ের পাতা টে খেলে, কি ব্যাষো 

আরাম হস্ত পুর্বে অন্মদেশীষ নির্বে ধের 

এই প্রকারে রহদ্য কবিত, এক্ষণে চতুর 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, হউক বা নাই হউক, 

পাশে 

89019, 15715 গাঞের পাতা বেটে খেশে 

70170১15598 আবাষ হর বলিয়া, লোকের 

নিকট সনস্ত কিত ধাতৃজশবের পবিচয় 

দিয়া থাকেন । সেই পাশ্চাত্য প্রকৃতি বশতই 

ধর দিংহলেতিহাসের ১০৬ পৃষ্টায় দেখি । 1)15109 সাহেব ৫২২ খুষ্টান্দ কুমার দাসের 
রাছি। কিন্তু, উক্ত ছুই মহাত্মা ষে কোথা 
হইতে এ সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা! 
তাহারা আপনাদের পুস্তকে নির্দিই কবেন 

নাই । তজ্জগ্ত উহ্াায় সমক়-নির্দারণও হখ 

নাই। ফশতং, দিংহলের কতবিদাদিগের 

মধ্যে অনোকের ধারখা, কালিদাস । 

খ্ন্তীধ ষ্ঠ শতাবীর লোক । 
পাঠকবর্গ। ব্যাপারটা ত আগাগোডা 

শুনিলেন। এক্ষণে আমাদের মন্তব্য 

প্রকাশ করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ ককুন্গ 

পূর্ন্বেক্ত উভয় কবিতরৈই রদ-ভাব প্রণি 

ধানে সহজেই আমাদের এপ উপলদ্ধি 
হইতেছে, থে উহাদের বচয়িতার ছুই জনই 

ষেঃ 

কাপিদাঁস। রতুবা, এইকপ গ্নেফ ওখ্যঙ্গো- 
ক্রিয় রচনা তদিতর অস্তব হয় পা। যাহা 

হউক, 30%5135 সাহেব যখন নিজেই ক্বীকার 

করিতেছেন, মে, তদধিখত পুষস্তকদ্য়ে কুমার 

ঘাসের যুগ নিদ্ভারিশ নাই, তখন ছিলি কি- 

পণ 8২২ গ্ীঙ্ছ কুষার-দংসের রাজন - 

কাধ খশিরী শ্থির করিলেন 1 ইহারই নাম 

বিচ্ছাযারয় ধলদ'। প্রততবের অনেক 
প্লই এইযে গবস্চাত্য পণ্ভিতগাণের 
লীলাজিয় হইনি । ককাদের বাড়ীর পাশে, 

রাজ্য কাল বলিয়াছেন। লীলামধ শেড” 

ছ্ের লীলা বুঝা ভার 

ত্বয়া বাঙ্গালীশ ! পুরাঁতন্জ্ছেন 
। যথা শ্রাবিতোৎন্মি তথ শৃণোমি ! 

এইবাঁব তত্পরনভাঁ ট্ষষের আলোচনা 

| কবা ধাইতেছে। পূর্দ্বোজ আখ্যানটা সিংহ 

দেশে প্রচলিত আছেকি নাতাহাই রা 
বাব নিমিত্ত ভ্রিনকমলিনিবাস কলিকাতাক্ছ 

কেন্দ্র নামক জনৈক শ্রগাড সংস্কৃত" 

বিৎ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিযাদ্বিল'ম্ 

আমি তিন চারি খানি সিং হ্লী ভাষন 

পুস্তক পঠ কবিলেও উক্ত ভাষধাঘ উাহাব 

সহিত আলাপ কবিতে বা তম্গুখ-বিলির্গ ত 

মিংহলী ভাষ। খুঝিতে স্যর্থ হইল লা। 

এবৎ আমি অত্যল ইৎবাজি চা 

তিনি তাহা বুনেন নাঁ। তজ্জন্ত, সংত্ 
ভাষাতেই তহৎসমীপে স্বীয় মন্ঘবা প্রকাশ 
করিলাম । তিনি আনৈক ভাবিখা চিস্ছি! 

সবশেষে বলিজেন,- 

“ন, ময়ৈভহ জ্ঞাত, ন বা কপি 

আত্? & 

তীয় ব্রঃবরম অমৃর্গিত পর্ধাশৎ বতমর 



জব খন, তিমি রর প্রধানের রি 
বিঙ্গ্গও জানে লা বা নেন লাই, ভখন 

ইহার মুলথে কত দুড় 'ভাহা আমাদের 

আন্ুযানেও মআইহল জা । শাহ! হউক, উত্ত 

প্রবাদ সিংছলের অব্বধ্যাদী-সন্মত নহে। 

 কভরাং। কালিদাম ষষ্ট শতাহীর লোক 

নত্হন। এস্নে আবও এক বিসশ্বাদের 

জুচন। ধাঁড়াইয়াছে । কালিদাস দে খিংহলী 
ছ্াধা জালিতেব, ভাঙ্গা ক্মামরা ভদীয় 

জীবনচরিতে জ্ঞাত বা লোকশ্রবাদেও 

জট নহি িংহলী ভাখায় তাহার জ্ঞান 

থ।কিলে তিনি অবশ্যই কোন না কোন 
গ্রন্থে, ভাহান্ন আভাস প্রা করিতেন । 

ভধিকন্ত্, ইহণ সকলেই জানেন, যে কালি- 

দাস উজ্জস্িনী শ্থিতা লক্ষহীরার গৃহে হত | 

হুইয্লাছিজেন একজন মনুষ্য কখনই 

শি যিনি শে ভিন, 

তাহারা আপনাদের জন্যভুমি কাজিদা মোর 
(পপরজো পৃ ও তদ্দীয় আছে দদমরদ্ধ পাইতক 

। বিনাশ '্ঘটে। 

এই ন্দাশায়, উতর সূ ঘটল আদ” 
তান করিস] খাকিফে।- ছুইটি বিষয়ই 
প্রকৃত প্রক্কাবে সহৃশ। উজ্জ্রয়িনঠতে 
রাজা এরং কাঁলিব।স উভযষেই এক বানা 

হার প্রেমাসক্র। বিংহলেছ রাজা ও 

কালিদাস একই মোমিদ্বরাস্ধ অন্তুরক্ত | 

সিংহলেও অসদুপায়ে তাহার বধ, উত্দঞ্ 

স্বিনীতেও কুটিল ভক্ে পড়িয়া ভহার 

সিংহলেও কব্ররাজাক 

কবিতা দ্বারা পূর্ববপক্ষ“পরপক্ষ 1 উজ্জয়িনী- 

ভেও বিক্রমাদিত্য-কালিদাছের শোক দ্বারা 

উত্তর-প্রত্যুক্তর । সিংহলেগ কুষারদাম 

এবং অষ্টম চিরজীবির এককালে বরাজ” 

দুই স্থানে এরিতে পুরে না) অনশা এক ! মার গৃহে সাক্ষাৎকার ঘটিত না। উজ্জঞ়ি, 

৷ নীতেও বিক্রমার্ক আর সরদ্ঘতীর বরপুত্রের স্ছানের ঘটিন। আসখক বলিতেই হৃইবে। 
খবে দিংহল-ম্য অলীক, কি উজ্জমিনী- 
মৃত্যু অলীন্ক ? এক্ষণে 1621০৮5 অইয়াই 
এ বিদ্বপ্বের মীমাংসা হউক | পাঠ্রকবর্দ ! 

আগনারা লালিদাসের কোথায় মৃত্যু স্বীকার ; 

কঙজিরেদ, পিংহলে না উজ্জঞপ্রিনীতে ? 

ক্মামরা কিন্তু উজ্ঞ্বতিমী ভিন্ন অন্যত্র তাহার 
মৃত্যু ্বীকার করিতেই পারি না। » 

এক্ষণে পুর্বে কিংবদঘ্ীর যদি কথা- 
সাতও সত্য হত, ভবে উহার সুপ দিংহলে 

! 
] 
! 

| 
| 

শিপ সীশিপসীপপিপ্পেপ 

একই সমপ্ে লক্ষহীরার গৃহে বাস হইত না! 

'আপমুদ্ে করগ্রাহী ভবাম্ যত্র কর- 
প্রদ৪* এই শ্লোকার্ধই তাহার প্রমাণ । 

প্রতীচঢ় সুরিগণের মধ্যে জনেকেই 

কালিদাসকে হষ্ঠ শত্তাকীতে আনিন্তে 

প্রয়াঙ্গ পাইখ্বাছেন। ভপর্থে দ্ধ বিশেশ 

| বাবুর্বই উপতের দোষারোপ বিশ্ধৈয় লক্ছে। 
আমর তাহার 50955৮ 6215 বা শোতকা 

বি্ব্বগু্ঈর মতামত পাঠ কযিক়াও ' ই 
কষিরূপে প্রসেশ লাভ লা ফিল, তাহাই আলোচ্য ধর্ীব্যের মধ্যে আনি বাই ১ কারণ; খানি, 
হতে পানে । আমাদের বোধ হুয়, ফিংহুলে 
ষ্ঠ শিক্ষার বু প্রচার ভইলে, কো” 

ধিরধর 'কালিদাসের পদ্থমিচয় বা তীয় 

বিবেশ চিত্ত কর়িতল নিপ্চিও প্রন্তীত্তি ইশ, 
খে, তর্তগগ্ স্থপাঠক অনুপাতে কহ কষ 
হতরাহ, উদ্ণত্তে বিশিই ক্ষতির. হান 

বনি কিছু আনধীত থাকে নাই থাকে নাই সুতি রযে বাধুক বিক-. 
প্রা .কালিদাসের ববাধাদিনাগৃই সৃত্য | শনষপাঠয-ছউনিবালিটার উকি কোখগন 



বাজালান্দাছিতা-দালেরচনী | 

মি বালকরদ্বের ঘছচর ক্লিক ছি কব 
ইত্ডিঙা, এক্সাক এগ অভার্ণ' এতয়ামক 

পুস্তকে সেই বিসদুশ খটনার অমাবেশ- 
দর্শনে কআষরা অন্কীব স্ষুন্ধ হইয়াই তৎ- 

প্রতিবাদে আগর হইতেন্ি। কেন না, 
থকা প্াসীন বল্সিয়া নর্াধারণেন বিশ্বাঘ 
তাহাতে নব্যত্ব-প্রতিশপাদন দ্বার হস্থুখতা- 

প্রকাশ করা অতীব গহি'ত। ছিন্দুদিগের 
প্রাচীনভমষ বেগাছি শাস্লিচয় আব কাজ 

ইংলগুজ মনীষিগক্ধের নিকট সার্ধ ত্রি- 

৪৫ 

গায়াররাব্হারের 
উপর নাসিকাকুঞ্চন করতঃ উহার ৃন্দো্- 

পাটনে উদ্যত, তাকাতে আবার হৃদি ভাহারঃ 

এদ্মকল আচারব্যবহার €বদানিশাপ্রসন্মযত 

বলিয়া বেদগুকু রমেশবাবুর নিকট শিক্ষ! 

পানু, ভা! হইতেইত একেবারে সর্বনাশ! 
হিন্দুদের ও সকল প্রথ! পূর্বে ছিঙ্গ কিনঃ 
তাহা আমাদের এস্থলে বিবৃত করিবার 

প্রয়োজন দেখিতেছি ন!1; তবে এই পর্যযস্ত 

বলতেছি, যদি কথামালা বা বোধোপয়ের 

সহজিক বলিয়া পরিগণিত হইক্েছে । ূ  ছাত্রপিগকে ডারউইনের মতানুয়ায়ী শিক্ষা? 

আপৌক্ষষেষ-বিশ্বামী নিষ্ঠাবান হিল তাহা- 

সর্বতোভাবেই অমর্ধশীয়। রমেশবাবু 
হিন্দু হইলে কখনই হিন্দুর গুহা-প্রকাশে 

দে ওয়! ক্ষায়, ষে,তোযর। পুর্ব জন্মে বার 

ছিলে? বাঁদর হুইতে মনুষ্য হুইক্বাছ) 

কেন না, মন্তহ্যত্ে খ ধাদরত্বে লামা 

হার-র্শনে ক্মন্মর্ীয় 

হ্ধপরিকর হুইতেন না। ভজ্জন্ট তাঁহার | গুণ অনেক” তাহা হইলে যেমন শি 
পুস্তক পড়িতে হিন্দুষাত্রেই নাক্ধাজ। [ দাঁতাব বাতুলত্ব প্রকাশ পান, পুর্রোহি- 

উহাতে হিন্্বয়তের বিরুদ্ধ আনেক কথার | খিত বিবরণ গুলিতে তদ্রপ রমেশ 

খমাবেশ রহিয়াছে । তাহার দ্িজ্মাত্ত নিদর্শন | বাবুর সেই--তু ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ 

এস্্প্ল প্রদর্শিত হইতেছে । ১ম, পূর্বে | পাইতেছে না। কারণ, ভারউইনের খিশুরক 
হিন্ছ্রদগেব মধ্যে কররপ্রথ। প্রচলিত ছিল। | শিখ্বার সমর বাট বাদশ বন্সর নযঃ 

২য়, বিধবাধিবাহ তাহাদের আদে। প্রতিহত । জার ব্রেমর্মগ্রহণের কালঞ কিছু পনর 
ছিল না। অয়, ক্রীশিক্ষা ও দ্রী-ত্বাধীনতার | ফোল বরে হইতে পারে লাঁ। ফ্যাহার? 

ষালক্বলাই তাহাদের ভোগে আসিত। ৪র্থ, ূ প্র বিষয় জামিবে, তাহারা ফথাসমক্চে 

জাভিভেদের লামও তাহারা গলে নাই। | উহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে, তগ্দন্ড 
৫ম, অনুলোগ ্রতিকোমাখ্য ছিবিধ ক্মসবর্ণ- | নানা উপাস্র আছে । পাঠ্য পুস্তকে উহা- 
ছিবধহ্থুই তাংকালিক ছাঁচাররিকদ্ধ বলিক্া | দের সমাবেশ মজলজনক নহে। এভা- 

কেহই মান করিত লা। ৬, নরনারীর ; দশ বিরুদ্ধ ও বিগর্থিত পুত্তকক্ষে পাঠ 

গরবুদ্ধ দ্টীতেই বিধাহক্কাধ্য অয্যাহছিজ হইত, | মধ্যে পরিগনিত করিতে ইউনিভানিটী 
ইতি ইত্জ্যাছি ইত্ফ্যাদি। সন্্দূ্ন খাঠক | আদে। ইত)ভ্তভ করিলেন না। করিবেন 

বর্ম! বজুল দেখি, ইহার কোন রথাটিতে | কেন, আহতের মহতের উপনই লক্দর গড়ে” 
হিপ্ছর সাহা হইতে পারে? একেস ত | এ নীতি ত জিরন্ত। লবগ্রহমন্ত দিব 

ইংরাছি এিক্ষার ভীত্রভার বিকৃতম্তিক্ক | বিগ্যাশয়ে সক্ষল গ্রহুই কে কালথর্টে ভু 

বধীন্ব হাযওলী বৈদেশিক খআচারবঃব- | আছে এখলাত কহিগাছে, উহার বিয়ে ও 



৪ বরেরগর বিবরণ 

আাোণপের বিষ । । খ্ নদ দির দৃষ্টি: ধার 

উপরে পড়ে, খে রাতারীতি বাজাও হত্ম ও 

আবার কেহ ফকির হইয়| ম্বায়। 

(পেত প্রকোপ সর্ধজই সর্থান। 
এগধ্যস্ত কাহার ভাল কনে লই। 
কৃষ্কায় ভোগ ক্র গর্ত কেবল লোকের 
অনিষ্টতেই ম্সাছেব। বুধ (থ) গ্রহেন্ন 
নিকট দকলেরই মঙলাঁশা থাকে বটে, 
কিন্ত শনি বা রাহ ফেনা গ্রত হইলে সে 
আশা একবারে ভন্মীভৃত হয় একমাত্র 
গুরু কাছেই' সর্ধবদাখারণের ঈপ্গিতাপ্তি 
হইয়া থাকে; তাহাতে তাহার উচ্চস্থান 

হইলৈ আরও ভাল । ইউনিবাসিটির গুকু- 
রঙ উিচ্চস্থান বটে, ক্ষিন্ত অন্যণঞ্জ পাপগ্রহের 

প্রাবল্যহেত তিনি স্বাভী্সম্পাদদনে 'দমর্থ 
হইভেছেন ন।। 

বালিদগ যে তি্ীমাদিত্যের সম- 
কাঁলিক, ভদ্বিষয়ে দার কাহারও অত্বৈধ 

নাই। কিনি বিকজ্রমাক্িত্যের নবরদ্বের 

অন্যতম ছিলেন। রদঘুবংশ, কুষারদত্তব ও 
মেঘদৃত-রটনাত্ডে কবিকেশরী জযোতির্বিদা- 

ভরণ রচনা! করেন, তাহ? তদীয় যাক্যেই 
পরধসী শ্লোকে নিক্ষপিভ হইতেছে । 
ঘা! ;--- 

শক্ষাদিপণ্ডিতবরাঃ বাবধস্বনেকে , 
জোযাতির্বিষ্ধং সসক্তবৎস্ট বরাহপূর্ববাহঃ ॥ 

ভ্ীবিক্রমল্য খুধস্ত্পদি প্রাঁজ্যবুদ্ধে- 
'ত্তৈপপ্যহৎ নক়সথঃং কিল কালিদাস: ॥ (২) 

ক্ষা্যত্রৎ হখভিকৃদ্রতুবংশপূর্ববৎ 
জ্াডং যতো সনু কিয়দ্্তিকর্শবাধঃ | 

জ্যোতিবদািরণকাল বিগানশাস্্থ 
শ্ীহা লিখল কবিতো হি ততো খড় 8 (২) 

ছইয্ধতেই আনা 'ধহিকেছে, হে, কালি: 

কাম খিিকারানা জেড 
শান্ডীয় গ্রন্থের রচদ্িতা। স্মনেকফে তাহা 

স্বীকার করেন না। লা করিবার কারখত 

আমর! খুঝিতে পারি সা। জাজল্যমান 
কালিদাসেয় নামেও খদি স্বীকার না কষেন? 

তবে রছুষ্ধশ কুমারসত্তবও কালিদাসের 
নয় বলিলেই হয় তাহা হইলে ভাগবত 
বা মহাভারতেও কষ্চদ্বৈপায়ণের কুতিশ্ব 
অস্বীকার করা বায়; বা! রামায়ণেও বান্মী- 

কিয় নাষ না দিলেও চলিতে পাছে । খামে 

কের অনুর্যাণ যে অন্য কেহ রচন! করিস 

উহা কালিঞাসের নামাস্কিত করিয়াছে । 

"আমাদের বিবেচনা, গ্রখন যেষন রক 

জলের কৃতিত্বে অন্যের নাম হয়, পূর্যে 

'তব্রুপ কার্য কখনই হই লা। আব! 

জানি, দন্ত ধমের খাতিরে শাহী মহাশক 
তাহার কৃতিতে হ্বীয় নামের পংঅধ বাখেন 

লাই) কবিরড়ের কুত্তিত্বেও আর একঝআন 

জর্বাধিকারশ আছেন, তাহাও আমরা 

জানি। কিন্তু ওরূপ পূর্বে প্রচলিত ছিল 

লা। 'আপর, জ্োতিষশাস্মে কালিধাসেষ 

খ্যাতি থকিলেও, ভাঙার লামষে গ্র্থের 

আআদরাতিখধোর সস্ভারনায় কেহ” কধজি- 

দাসের নাষ দিতে পারিত, কিন্ত খোটেই, 

কালিদাস সেবিধ জোক কেন, সুতরাখ, 

আলোর গ্রন্থে তাহার সাধের সমাবেশ 

কখনই সন্তব দতর। অতএব ব্দ্য৫তি- 
বিরধাভরণ কফাঁলিসেরই গ্রন্থ, তাহাতে 

আনো দ্দৈধী দাই । উল্লিখিত জ্যোতিরিিগা” 
ভরগের সমস্থ মিকিপণ তিনি গর্জংই করি” 
€ ছে নস 

বর্ষে সিদ্কুরদর্শন খিয়গুশৈর্ধ্যাতে 



কলে সংিতে খাস মাষবসং: 
জিতেত্ত্র বিহিতে! রহথক্রিয়োপ- 
ক্রম । বি 
পুরো ঞরোক বা সাই জানা 

যাইতেছে, যে, কলির ৩০৬৭ বন্সর গ্রত 
হইলে মু মাজে ভিনি জ্যোতির্ষিদ্বাভরখ- 
নামকপ্গ্রস্থক্রিয়ার উপক্রম করিয়াছিলেন । 
এক্ষণে কলির ৪৯৯২ অতীভাব। উহা 
হইতে ৩০৬৭ অদ্তর করিলেই ১১২৫ বৎসর 
হয়। ছতএব এক্ষণকার ১৯২৫ বল্ 
পুর্বে কালিদাস ও বিক্রেমাদিত্য* বর্তমান 
ছিলেন। বাচম্পতি মহাশয় বাঁচস্পত্যা- 
ভিধনে লিখিয়াছেন--. 

হিতঃপৃরর্বং সংবৎসর-নাঁমক- 
শাঁকপ্রবর্তকে। ভারতবর্ষে মাঁপব- 
দেশে উজ্জয়িনীনামরাজধান্যা- 
মলী মগুরধামবিক্রমাজিত্যনাম: নৃ- 
পতিরালীৎ ॥ * 

এক্ষণে সংবতের ১৯৪৮।৪৯ চলিতেছে । 
তাহাতে তিনিই যে উহার প্রবর্তক, তদ্বিষয়ে 
আর স্মণুযাজ সন্দ্ছ থাকে ন1. বিক্রুম- 
দিত্যের রাজ্যারন্ত শী শকের পুর্বে বটে; 
ভবে কোন বঙলর তাছ? শির্ধারিত হয় না। 
কেহ বলেন, ৫৬; কেছ বলেন ৫৮; আনার 
কেহ বলেন ৬৮।- 051০ লাভেক তীয় 
ন8089২ 3০0 নামক, শ্রচ্ছে লিশিয়া- 
ছেনসণ2৩, হওও.. 8 ৪৪৩৯ 29. 
০0 উজ, 8৯৮ 368 ৪93০৮ 
দি 88 ক উড 2 না 

গর 

৫ ডিল ০ নি মাস ম্কিন 
সাহেব তগ্ধীয় ইতিহাসে লিখিয়াঙ্ছেন--. 
ইঃ] হত বারও ৩৮ ৮১১ 86058810 | 98. 55838 ৬১। এভঞচােও 038৮ ঠা 10002890,  4955780 108০87799. 

08৯6০ 2 01১9 1550. 01 09৪৬, 
5০৯1 

170858502100%507 এবং (096:%] 
0০253988 ( 2.1, 4, 3. 7০. 
সা, 7 261. ) কোনরূপ' ঘ্বেধভাব না 
রাখিয়াই স্বীকার করেন, থে বিক্রমাদিতোর 
সন্ব, ৫৬ পুঃ খবষ্টান্ধ হইতেই প্রচলিত 
হইয়াছে। 12, [07058 স্পষ্টরূপে এক্- 
কধার অনুমোদন না করিলেও তিনি বলেন 
যে, উহা শকাব্ধার পূর্ববস্ত, তাহা নিং- 
সন্দেহ। 

রাজা শিবপ্রদাদ 0. 8.1, হার 
ইতিহাস তিমিরনাশকে লিখিয়াছেন-- 

ইসীপ্রমরবংশমে যন ইসবী মে সভাবন 
বরস পহিলে রাজা বিক্রষ উজ্ভেন কা রাজ 
গন্দি পর বৈঠা,ইপ সে বীর বিক্রমাতিত্য ভি 
কহতে হৈং ওঁর সব লোগোংকো জে! 
তাতার কি ওর সেচড় আক থে শিকস্ত 
দেনে কারণ শকারি ভি পুকাঁরতে 'হৈহ। 
বধ্যপি বছ সা পরাক্র্ী ওর ইতনে' ব্ড়ে 
মুদুক কাযালিক মহারাজাধিরাজ খ! ফ্রি 
আজ তঞ্চ উদকা সন্ত চলা জাতা হৈ । 

রাজা শিবপ্রসা্ধের মত যে সাতার পুঃ 
ঘষ্টান্দে বিজ্রমাজিত্যের রাজ্যারোহণ। 
কীজাবলী হ্ইতেও ফিয়দংশ উদ্ধত 

করিয়া আমর! বিক্রুন্ধাদিত্যের রাজ্যকাল 
নির্ণয় করিতেছি।' 
“এই কলি আর অনাধি ৪২৬৭ বৎসর 

পর্যাপ্ত ১১৯ জীন নানাঙাতীন্ব হি মীর 
'সম্জাট হস । ইহা বিবরণ, বন্দি খুষিষ্টির 



আবহ ক তক্ষক ক পর্্সত ২ ২৮ ভান হর জাতি 

পুরুযেতে ১৮০২ বৎসর 1 এই শর্ধ্যস্ত কলিতে 
হান্ব আন্রিয পাতীর বিযাদ হুইল 1 ভাঁহার 
পর নতানশি লাষে ক্ষতরিয়ের ওপলেতে, 
পৃ্ীগউজাত নদের বংশজ বিশারদ অবধি 
যোধমল পর্ধ্যভ ১৪৪ ঘানেতে- ৫০৯ বস 1 

£&ই নন্দ বধ রাজপুত জাতিয় ক্রি হা়। 
স্ডাহার পুর গেম বংশজাত বীরবাছ কআবধি 

আদিত্য পর্ধ্যস্ত নাস্তিক অতাঁবলম্বী ১৫ 

জন্যেত ৪০* বওসর । এই সময়ে নাসিক 

মতের অত্াস্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক বর্ষ 

উদ্ভি প্রায় হুইয়্াছিল। .তাহার পর ময়ূর 
শী ধুরন্ধর খরধি রাজপাশল পর্যন্ত ৯ 
জনেতে ৩১৮ ব্ষর। তাহার পর শক 

ধিত্য নামে পার্ধতীয় রাজ! এক জনেতে ১৪ 

বংষর। এইক্পে কলির.প্রধম অবধি ৩০৪৪ 
বৎসর গত হইল, এবং মহারাজাধিরাজ 

যুগিষ্ঠিরের শকেরণ নিবৃত্তি ঘটিল। তাহার 

গর বিজ্রমাদিত্যের লন্বত্বের আর্ত হইল। 
পাই 'সস্বতের আরতত অবধি বিক্রমাপি- 

ত্যের। শিতা পত্রে ছই জুনেতে ৯৬ বৎসর, । 
রাজ্ীবলীন্ছ পূর্বে অংশটুকু হইতে 

আমর] জানিতেছে, যে. কলির ৬৪৪ বহ 

সর গত হইলে বিজ্ঞুযাদিত্য্য দিংহালনাশি- 
রোহুন করেন.) এবং 'ী,মৃম্য় ইইডিজই সঙ্গ- 
তের প্রবর্তন! ায়। এক্ষণে কলির ৪৯৯২ তী- 

ভাষা |. উহ! কইতে %*৪৪ অন্তর করিলে 

৯৪৮ প্রা. হওয়াডযায়। . এবখসর সঙ্গ": 

(ডের, ৯৯৪৮৪৯, বর্তমান ॥ আভঞব উচছাই: 

বিক্রুযাদিত্যের প্রত সযয়এস্যানর। পান” 

হারে, রিরাফিত্যেরও হননি প্রকঠিত ! 

দিন ক্েখাইির। দব, কাহার পনি ও | 
০১১৬১ বসার সে: কষ রাতে শোয়ল 

কাছাকে: চর নু শর লোক হলা 
যার ল! ইংয়াজেরা ৫৬ কি, ৫৮ ঝা ৯৮ খাই 
৬ রাঁজ্যারত্ত বলুন, এক 

হইতেই আমরা *নিশ্ব করিতেষ্ছি, 
বে রা পাজ্যকাল ৫৩ পৃঃ ধষ্টা্থ ঘটে । 
পরতদানুসজিক বনপা বিষ ব্থাখখ 

প্রকটিত হইতেছে, ত্গর্শনে পাঠকবর্গ যুজি 
ফুড গ্রহণ ফরিবেছ। 

যরকচি লধরত্থের খন্যতম। তৎককত 
প্রাকৃত প্রকাঁশ নামক গ্রন্থ 'অদ্যাপি বর্তমান 

আছে।, ঘি. 0. 0০] জাহেব ত্য 
প্রাকৃত প্রকাশের সংস্করণে লিখিয়াছেদ- 
*ড2:800157 %070515 00 08596 ৮5৪ 

টির 00 16008ণ 

416 0 015765688৮০ ৯ মায306]0 

[5 11002151550 1) 86. 8.0. 

সালনীয় মু. হু, 50 সাহেন বিষ 

পুরাণের বুছৎ ভূমিকার একদেশে ব্যক্ত 

করিয়াছেন ৪০০৪ , আও 10 6003০ 

্ 

€75102101 28290? 

62590 800 0185253 1১০:12070এ 

9659 (07809, 28 ৮1৮৩ 2558 ০01 2018057 

85015) 56 789৮8 58059 ৬৮৪ 051155512 

8৫, আমর পিহহ কার্পিধাসের সন্পানা 
ফিক) শুপবাধ, ভিনি পূর্ধব ছ্ইাকো বর্তমান 
ছিলেন, এবং তাহাই দি রাগ 

রি ॥ 

| গাজায়, টিক পাল মির নিন 
ইংরাজীনিতগর সহির্ভ 'ধরিষ্ঠতা রাখধিজেও 
এক বিষ খেতকায়দির জাতি তাহাতে 

1 পহক্রমিত-হত় আই । বীর 20 এেলজ 
লাক ধাঙ্থপাধঠ জাগা আছ), ই 
খিরাদিনযাকে পড়ি বুতাখেই খালি, বদি 

ফেস? পাবনা কাপে খ্বতেন নাহি? 



যজদেশের বিবরণ 

করার রহ ছুইতেও 

কেহ কেহ কালিদাম ও বিক্রমার্ধিত্যের কথ! 

তুলিসা লানা ছন্দোবদ্ষে বৃথা! তঙ্জন গর্জন 

করিয়া ধাকেন। ভর্তার ভাগদাজী বলেন, 

মাতৃ ই কালিদাস। তিনি বলেন, মাতৃ 

কালী; ওপুল্দান। উদয় শবের একার্থ 

কালিদবাস। আমরা রাজতরনিণীস্থ মাড়- 

গুপ্তোপাধ্যানের স্থলবিশেষ উদ্ধত করিয়া দেখা- 

ইব যে,& যাতৃগুপ্তও কলিদাস বা তাৎকালিক 

বিক্রমাদিত্যও সম্বত্প্রবর্তক রাজ! বিক্রুমাদিত্য 

নহেন। এই মাতৃগুপ্তে ও আমাদের কাশি- 

দাদে বহুল অনৈক্য আছে । দ্বাজতরনিণী 

দেখুন 

তত্রানেহম্যজ্জয়িম্তাঁং শ্রীমান্ হর্যা- 

পরাভিধঃ। একচ্ছত্রশ্চক্রবস্তাঁ বিক্র- 

মাদিত্য ইতাভূৎ ॥ 
নু ু রর 

কশ্লেচ্ছেচ্ছেদায বতুধাং হরেরব- 

তরিষ্যতঃ | শকান্ বিনাশ্য যেনাঁদো 
কার্যযভারে! লুই কৃতঃ | 

্ ক ্ রা 

নানাদিগ্তরাখ্যাতিৎ গুণবশ্-স্লভং 

নৃপমূ। ত কবির্যাতৃগ্প্তাখ্যঃ সভা - 

স্থানম্থমাসদৎ | 
|. কী, ঃ ৬ রী 

মৃপৎ নস: সেবমানম্তৎ উদ্যোগেন 
বলীয়সা। অনির্বিনো মাতৃণপ্তঃ 
০১৮১৪ 

8১ 

ষে, ওংকালে উজ্ারিদীতে [ এই অপর 
নামধারী রাজচক্রবতাঁ বিক্রমাদিত্য ছিলেন । 
তিবি গ্নেচ্ছিগের উচ্ছেদের আন্ত শকগণকে 

বিনাশ করত কার্ধ্যভান্ন লঘু করিয়াছিলেন । 

সেই নৃপতির পরিগত্তবিশ্রুতগুণএ্রবণে মাড়গুপ্ত 
নাযে কবি ঘআসিয়া তাঁহার আশ্রয় লইল, 

এবং ছয় খতু পর্য্যন্ত বিবিধঞ্রকারে তভাহ!র 
মেবা করিল। পাঠক! প্রথমেই বিষম বিস* 
স্বাদ দেখুন। কালিদাম কোথা হইডে আসিফ 
এক বৎসর মাত্র বিক্রমাদিত্যের সেবা করিয়া- 

ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সভায় কাপিদাসের 

কেবল একবৎসরমাত্র শ্থিতিতে কে সম্মত 

হইবে 'অধিকজ্ত ইনি শ্রীহর্ণনামা বিক্রমা- 
দিতা ; আমাদের বিবাদন্থানীয় নবরত্ব-পোষক 
বিক্রমান্দিত্য নহেন। 

তৎপরবস্তাঁ বিষ যখা-. 

গ্রভাতায়া বিভাবর্ধামথাস্থানস্থিতে 1] 
নৃপঃ| আকার্ধাতাৎ মাঁতৃগুপ্ত ইতি 
ক্ষতাঁরমাদিশৎ ॥ ততঃ প্রধাঁবিতা- 

নেকপ্রতীহার প্রণোদিত | প্রবিবেশ 
মহীভর্তস্তযত্তশ ইব সোহ্তিকম্ ॥ 
তন্মৈ কৃতপ্রণামার মুহ্র্ভাদেব পার্থি- 
বও। ভ্রেমংজ্ভিতেন ব্যতরৎ লেখৎ 

লেখাধিকারিণ। ॥ 

ইহার অর্থ এই-্একদা রাত্রি প্রভাত 

হইলে রাজ! সভাগৃছে উপস্থিত হইয়া মাতৃ- 
গুপ্তরে আহ্বান করিতে বলিলেন। রাজা 

দেশে অনেক গ্রতীহারী, যাইদ্বা তাহাকে” 
আহ্বান বরাধ়, তিলি বাজাস্তিকে, প্রবেশ 

রাত অংশখনির স্ূল টা বই, রর রি প্রথাম করিলে, লখাধসানী জং" 
৮ ্ 

রঃ ০ 

রঃ 
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জ্রিতমাত্র ভদীস্ন হস্তে একখানি 
করিল। 

 এস্থলে দ্বিতীয় বিসম্বা্ঘ এই থে, মাতৃ. 
গুপ্ত সহি! বিক্রমাদিত্যকে প্রণাম করিল! 

মাতৃগুপ্র কালিদাঁধ হইলে কখনই বিক্রুযা- 

দিত্যকে প্রণাম করিত মা; কারণ, কালিদাস 

ব্রাহ্মণ । আঁমরাত কালিধাসবিক্রমাদিত্য- 

'ব্যাপারে কোথাও কালিদাসের প্রণামাঁদি 
নীচক্রিয়ণর সন্ধীন পাই নাই। এতৎস্থলে 

£061168550. ভায়ারা বলিতে পারেন, রাজার 

নিকট ভক্ত প্রজার প্রণামে আপন্তি কি? 

আমাদের বাজ বন হইলেও কি ব্রাহ্মণ 

প্রজা তাহাকে প্রণাম করে না? অথবা, 

রাজার কথা ষাউক, 980:010806 ব্রাহ্মণ কি 

30090 ধোপাকে প্রণাম করিতেছে ন1! 

ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, এবন্বিধ 

আচার ইদানীং প্রবর্তমান হইলেও পুর্বে ছিল 

না। পূর্ত্বকালীন রাজচক্রবন্তাঁও ব্রাহ্মণদর্শনে 

সিংহাসনত্যাগ করত তাহার পদতলে বিলু- 

চিত হইতেন) এবং সর্ধকল্মষ্ধ্বৎসী বিপ্র- 

পাদোদকপানে আপনাকে চরিতার্থ বোধ 

করিতেন। আজকাল উনবিংশ, দুর্দিন পরে 

বিংশ ; তাহাতেই জব ধ্বংস হইবে । ফলতঃ 

পুর্ব্বাচারান্বরোধে আমরা মাতৃখগুকে কালি- 

দাস বলিতে সম্মত নহি । আগ্থান্ত বিজম্বাদ 

'সুপদে প্রকটিত হইতেছে। 

ইবরাগ্যাৎ ভূষমুৎ্স্জ্য কাশ্মীরেভ্যো। 
বিনির্থতঃ ॥ আঁহয় প্রকৃতীঃ সর্ধ্বাঃ 

সাতৃগুপ্ত উবাচ হ॥ পুণ্যাৎ বারা- 
ণসীঘ গত্বা সমমার্ঁসমুৎস্থ ক! 

ইচ্ছামি সর্ধবসৎন্যাসৎ কর্তৎ দ্বিজ- 

জনোচিতমূ। অথ বারাণসীং গত্বা 

বাঙ্গালী -সাহিতভ্য-সীলোঁচনী । 

লেখ প্রদান কলৃতকাযায়সংগ্রছঃ 1 সর্বৎ স্হান 
সুককৃতী মাতৃগুপ্তেংভবদ্যতিঃ ॥ 

পূর্ববো্ধুত অংশগুলির কেরলমাত্র অর্থ 
করিলে অসংলগ্ধ ও ছুর্ষ্বোধ হইবে, তজন্ত . 
উহাদের অন্তঃস্ বিবরণও বিবৃত হইতেছে । 
ক্মিররাজ প্রবরসেন কোন কারণবশতঃ 

রাজ্যত্যাগপুর্রবক দেশাস্তরে যাইলে রাজ্য 
অরাজক হয় । তত্কালে শ্রীহর্ধ বিক্রমাদিত্যের 
সভায় মাতৃগুপ্ড ছিলেন, তিনি ভাহাকে 

আহ্বান করাইয়া লেখাঁপণ করিলেন, তাহ! 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। উক্ত মাতৃওপ্ত 
পত্র লইয়া! পিয়া কাশ্মীরে রাজ্য পালন করিতে 

থাকেন। কালক্রমে রাজ! প্রবরসেন প্রত্যাগত 

হইয়া দ্বীয় রাজ্যগ্রহণ করিলে মাতৃগপ্ত 
প্রকৃতিমণ্ডলীকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, 

আমি বাঁরাণসীগমনপুর্র্বক সন্যাস ধশ্মীবলম্মন 

করিব। এইরূপ বলিয়া কাষায়পরিধানপুর্ববক 

কাশ্মীরনিনির্গমনাস্তে বারাণষীধামে ঘতিভাবে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

এস্মলেও বিসম্বাদ এই যে, আমাদের 
কালিদাদ কষে ঘতি হুইযরাছিলেন; তিনি 
ষে কাধাক়্ সংগ্রহ করিয়া জন্ন্যাসী হইয়া- 

ছিলেন, এ কথাত কাহারও শ্রুতিগোচর হয় 

নাই। অতএব মাঁতৃগধ কালিদাস নহেম। 

দাদাভাই (ভাওদাভী ) যাহা" বলিয়াছেন, 

তাহাত ফুতৎকারেও টিকে না। আর যাহার! 
এ বিক্রমারদিত্যকে নবরত্ব-পোষধক বিক্রমান্ধিত্য 

বলিতেছেন, তাহাদের কথাও খাটিতেছে নাঁ। 
এক্ষণে মাতৃগুপ্ত ও বিক্রমাপ্দিত্যের আমন 

নিরূপণ কর! যাউক। 

মাতৃগুণ্তের রাজাকাল নির্ণম্ন করিতে 

অগ্রে আমর! রাজগরজিণীর সাহায্য লইব। 
রমেশ বাবু উক্ত গ্রন্থের সাহাষা গ্রহণ 

করিয়াছেন ঘটে, কিন্ত তিনি শ্বকপোঁল-কলিত 



তিনি বলেন, কলিগ্ছ হইতে মাতৃগপ্ত পথ্যস্ত 
একতিশ নৃপতির রাজ্যকালে চারিশত বায়া- 

। দ্র ব্সর অতীত হইয়াছ্ে। আমরা দেখি- 
তেছি, কনিফ সহিত ম্বাত্রিংশং রাজ্যের সময় 
(তের শত এগার বৎসর | তিনি গড়ে প্রত্যে- 

কের রাজ্যকাল পঞ্চদশ বৎসর স্থির করিয়া 

ছেন। আমর। দেখিতেছি, ছইজন ব্যতীত 
'আর সকলেরই রাজাকাল ১৫ অপেক্ষা অনেক 
অধিক; তজ্জন্ত ্বামর! রাজতরহ্গিণী হইতে 
প্রত্যেক রাজার নাম ও রাজ্যকাল উদ্ধৃত 

করিতেছি, তদ্দ্টে পাঠকবর্গ গ্লানিবেন, যে 

ছইজন মাত্র ভূপতি পঞ্চদশ বর্ষের কম রাজত 
করিয়াছিলেন, আর সকলেই উক্ত সংখ্যার 

ছুই, তিন, এমন কি চারি গুণ সময় পর্ধ্যস্ত 
রাজ্যশাসন করিয়াছেন । 
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২৬। বিজয় ্ 

২৭1 ভয়েক্ " ৩৭ 

২৮। সন্ধিমান ৪৭ 
২৯। মেঘবাহন রি 

৩০। প্রবর সেন ৪ 
৩১। হিরণ্য ৩৪২ 
৩২ মাত়গুগু ৪1১ 

পূর্বদত্ত তালিকা দৃষ্টে জানা যাইতেছে, 
যে কনিফ হইতে মাতৃগগত পর্যন্ত রাজগণের 
ব্রাজ্যকাল ১৩১১ বৎসর । ৪৭২ ব্সর নয়। 
উহা লেখকের কগোলকল্পনামাত্র। 

রযেশ বাবুর আদৌ বিচারশক্তি নাই; 
অথচ তিনি এবন্বিধ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিতে কি প্রকারে সাহম করিলেন, তিনিই 
জানেন। তাহার মতেই তাহার ভ্রযপ্রদর্শন 
কর] যাইতেছে। বদি কলিফের রাজ্যারোহপ 
৭৮ খৃষ্টীশ্ঘে হয়, তৎপরে তদীয় রাজাকাল 
া্টি বসর হইলে, তহ্তরাবিকারী 'অস্ভি- 
মন্ুযুর রাজ্যারোহণ আবশ্তাই ৭৮74৬০০১৩৯৮, 
খৃষ্টাফে হইবে। তিনি করিয়াছেন ১** শত 
বষ্টাবে। এক ৰবাজ্যেই ৩৮ বৎসরের পার্থক্য । 
একত্বিশ রাজের কত হইবে, যিনি গুণ করিতে 
জানেন, ৭৭ করিদ্বা লইবেন। আমর! পারি- 
লাম না। 

রমেশবাঁতু আরও লিখিষাছেন-" 
৩ ৪০ 0০1৫ 8৪৮ উর ঘ05পথ 181€2৩৫ 



চি ন টিজার 06 1905, ৩৪ চা দির 

183১0 01 701৮ 090015815 সাত ৮6 4১৮8২, 

হওলাত ও) 00580908890 ০0৫ চ001913109, 

দভজ মহাশয় এ উপদেশটী কোণ গুরুর 
কাছে শিথিষাছেন ? 7১০91 45850 5০9:9% 

0%.],0730070) 4১৪:930 300166 ০01360981, 

এবং 39108531870) 3০79] 4852500 

8০০7৪র জার্নেল খলিইত তাহার গুক্ত | ইহা- 

দের কেহইত একথা বলে না। এতদ্িষয়ে 

রাঁজতরক্গিণীর মৃতব্যক্ি কর] যাইতেছে। 

উহাতে লিখিত আছে-- 

পঞ্চত্রিংশৎ রাজান২ অপ্না বিস্বৃতি- 

সাগরে । তদ্রাজ্ো গত বর্ধাণি ১২৬৬। 

অর্থাৎ, ৩৫ জন রাজার নাম বিস্মৃতিসাগরে 

নিমগ্র হইয়াছে, তাহাদের রাজ্যে ১২৬৬ বৎ- 

জর গত। 'আদিগোনর্ের রাজ্য পদ্ধ্যস্ত কলির 

৬৫৩ বত্সর অতীত হইয়াছিল ; অনন্তর, তখ্- 

পুর দাষোদরের রাজ্যকাল ৩৫1৬1 পরে তঙজ- 

পরী যন্পোবতীর রাজ্যও ৩৫) ৬। তৎ্পরে 

পামোদর পুত্র বাল গোনর্দের রাজত্ব ৩০ ত্রিশ 

বৎসর । তাহার পরে পঁইত্রিশ জন বিস্মৃত 

রাজার রাজ্গযকাল ১২৬৬ বার । এই কয়েকটি 

রাজ্যেই, কলির প্রারভ্তংবধি ১৯২০ বঙ্সুর 

গত হইবাছিল। তত্পরে 

১। লব $১৫ 

হ। কুশেশয় ৩। ৮ 

ও খে . চে ০ 

৪1 তুর ৩৪. ৬ 

৫1. গোধার। ৩৫। ৭ 

1. স্ুব্র্গাখ্য ৬০ 

এ) জনক ৬ 

৮) শরচীলূর. :.,. 1. 7 ৭9 

»। আশাক 10  ছ 

20888888588 

১১1. টাও ২৫ 
দাযোদঘরের পরই হক্ব, ভুক্ষ,। ও কনিতের 

রাজ্যকাল।  দাযোধরের' রাজ্যপধাড কলির 

২৪৩৮ বৎসর অত্বীভ হইয়াছিল 4 বর্তমান 

বর্ষে কসর ৪৯৯২ ততীতাষ্ক। উহ হইতে 
২৪৩৮ স্মস্তরর করিজেই “২৫৫৪ পাঁগয! ঘায়। 

উঠ! হইতেই ইস্তী সলের ১৮৯২ আস্তর 
করিলে জানা যায় যে, ৬৬২ পুর্ব খুষ্টাব্দে 

কনিক্ষের রাঁজ[কাল | কিন্ত রমেশ বাধু 

বলিয়াছেন ৭৮ খষ্টান্জ। ইঙ্ছাতে তছুকির অপ্রা- 
মাণিকতাই প্রতিপাদিত হইতেছে। 

01900781] 00193081780 45202201010 

[0০৮ লিখিয়াছেন-078 0850710800০ 
11১9 3215 985 0145 1). 20) 29 ৪ ৮9 

011560 09011) ৮1010879150 1001151- 

69. 1975 1960৮510105 0816, 

তবেই রমেশ বাবুর কনিক্ষের রাজ্যকাল 
নির্দেশ সব্বখৈব কপোলকলপন।। 

তন্মতে কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধকাল খ্ৃ্টীয় দ্বাদশ শত 

পূর্ব ্বষ্টান্ন। "আমাদের মৃতে, আমাদের কেন 

হিন্দুদের মতে, ন্যনাধিক সাদ্ধ চতুঃসহত 
ব্সর। কারণ, দ্বাপরের শেষে ও কলির 

প্রারস্তে কুরুপাগুবের আবির্ভীর, এ কথাম্ 

হিনুদের প্রুব বিশ্বাম। অন্যান্য পুরাণান্িতেও 

ইহার প্রসঙ্গ আছে । 
কনিক্ষের রাজ্যারস্ত ৬৬২ পৃঃ ঘটা হুইলে 

তনবধি ১৩০৭ বৎসর পরে মাতঞগু- রাজ্যা- 

রোহণপ করেন; এবং তৎ্পরে চারি ব্চসর রাজা 

শামন করতঃ ৬৪৯ থুইটাবে যতি হইয়া খারাণসী 

অধিবাস করিয়া ছিলেন । অখবা ইছার ছুই 
এক শতাব্দী পূর্বেও হইতে পারে, কারণ ৬৫৩ 
ব্মর অতীত কলিতে কুক্ষণাঞুবদিখের আবি- 

ভাবে মতবান্ছল্য পরিদৃষ্ট হয়। পুরাতন কথায় 
২০1৫৯ ব্পরের অনৈক্য দোষাবছ নহে । 



014 ব/04845585 নামক গ্রন্থে রন 
এফটী খব আছে। [11507 সাহেব বলেন, 

উচা সংস্কৃত “কুনু শকজ। উভয়েরই অর্থ ছুর্ঘয 
» অন্বন্ধীর় ফোন বংসাঁ। পারসীক জিরা হুর্ধ্যাকে 
“কুরোস' বলিয়া থাকেন । নধ্য পারসীক ভাষা” 

তেও খুরাশন্দের অর্থ হর্ষ 1 01019509918 

হাছেও 'কুরু” শবের সমাবেশ অন্য স্পষ্টই 
প্রহীতি হইতেছে, যে উক্ত শব্ধটী অতি 
প্রাচীন। অতএব, বুক্ষপাঁঞ্চাল যুদ্ধ তিন সহস্র 

বত্সর পূর্বে সংঘটিত হয় মাই 
রাজাব্লীর মত, যে, কলির প্রারস্তেই কুরু- 

পাগুবদিগের আবির্ভীব হইয়াছিল এ 701, 
ও 8155০1 গ্রৃসৃতি স্থানে ষে সকল উত্কীণ 

বর্ণাবলী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহাত্মা কর্তৃক 

পঠিত হইয়াছে, ভন্মধ্যে ফোন শিব সন্দির- 
গাঁদ্রে একটা রজগ্রশন্তি পরিলক্ষিত হইয়। 

খাকে, উহ্থার কাল নির্ণষ এইরূপ | শকাক। 
৫০৬, কল্যব ৩৮৫৫; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাত্য ৩৭৩০। 

ইহাতেই জান! যাইতেছে, যে, কলির ১২৫ 
বৎসর ব্যন্তাত হইলে কুক্ষক্ষেত্রের মহাঘুদ্ধ 

সংঘটিত হইয়াছিল । 
এইবার রমেশ বাবুর অন্যান্য আপত্তির 

খণ্ডন করা যাইভেছে। 
তিনি লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় সম্তম শতা- 

বীীতে, 3০6 19878 নামে চৈনিক পরি- 

ব্রাক ভারতবর্ষে আলঙিক়া! বিক্রমাদিত্যকে 

শিলাধিতোর পূর্বতন নৃপতি বলির নির্দেশ 

করিয়াছেন । 

রমেশ বাবুর অহুষিতি প্রমিতি উভয়ই প্রশং- 

সার্হ। স্ুলদৃষ্টিতে গোগ্ববয় এক বটে, কিন্ত 
সুশ্ধা দুরিতে উতত্বনিষ্ট ধর্দ্ে পার্থকা পরিলক্ষিত 

হইয়া থাকে। সেই স্ুুলপৃত্টি বশতই রমেশবাবু 
শিলাদিত্োর সমপাময়িক বিক্রাদিত্যকে নধ- 

রত্ব-পৌধয্রিতা বিজ্রমার্দিত্য বলিয়া ভরে পতিত 

হইগ্লাছেন। ॥ তারজক্ষেত্র অনেকগুলি বিজ্র- 

যাদিত্য রাজযশাসন করিয়াছিলেন, তক্জনাই 
এধখাদিক নানা গোলযোগের স্ৃত্রপাত হই- 
যাঙছে। ০09* 10৮ সাহেব তীয় 

ইতিহাসে ষে কয়েকটা রাজাধিরাজের না 
নির্দেশ করিয়াছেন। ওম্মধো মালবাধিপতি 

ড11000780160, 816 (৪৮৮ একতষ | ইহার 

রাঙজ্যকাল ৪১০ খ্ষ্টাব্য; কিন্ত ইনিই আবারও 

প্থানীঘ্ববে নবরতবুগোধক বিজ্রমাদিতোর রাজ)" 

কাল ৫৬পুঃ খৃষ্টাব্দ বলিয়া স্বীকার করিক্বাছেন । 

হুতরাৎ, অধস্তনকালী'ন রিক্রমাধিত্যকে প্রমার- 

বংশজ উজ্জয়িনীপতি বীর বিক্রমাদিক্য বল? 

তাহার আছে অভিপ্রেত নহে, তাহ! লি. 

সন্দেহ । অধিকন্তু, আমরা দেখিতেছি, বিবুধ- 

সখ শ্রুতাদ্িত পরস্প বিক্রমাদিত্যের পর তৎ- 

পুত্র বিজ্ঞমসেন রাজ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন ; 

রষেখ বাধু বলেন-শিলাদিত্য। আরওঃ 

বিজ্তমচরিত বেভালপন্চবিংশতি প্রস্তুতি গ্রচ্ছে 

বিক্রমাদ্িত্যের যেরূপ জীবন্রত্ত পাওয়! যা 
তাহাতে প্রবন্তরণ বিক্রমাদিত্যের কিকিম্মাত্রও 
সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। অতএব, ইনি 
কালিদাসপ্রিয় বিক্রমান্ধিত্য নহেল। 

অমরসিংহ বিক্রে মভাক্ছর , দমকালবন্তরঠ । 
এইরূপ প্রসিদ্ধি, যে তিনি বুদ্ধ গয়ায় 
একটা মন্দির নিশ্মীণ করেন। 
10308195700 অন্যান করেন, উহার নিশ্মীখ- 

কাশ ৪০* হইতে ৬০০ গুষ্টান্য *। মৃতমহাত্য। 

07020075102 

* পাশ্চাত্য বিদ্ন্য গুলীর বাক্যের প্রামাণি- 
কত] দেখিয়া আম হতজ্ঞান হইয়াছি। যে 
(08077172000 সাহেব বিক্রুমাদিভ্যকে তীহীয় 

শকের পূর্ন্ববর্তা বলিয়া মতব্যক্তি করিয়াছেন, 
তিনিই আবার তৎসভাধদ মরসিংহের বুদ্ধ- 
গয়ার 'অন্দিরনির্মাথকাল ৪** হইতে ৬** 

ুষটান্ন বলিতে আদৌ ইতস্তত করিশেন না । 

ইহণদের ধাক্যে মনুষ্যের আগ থাকিবে কেল ! 



_ বাগালা-সাহিত্য-সমালোচনী ৃ 

রাজেক্রলাল মিত্র তির অস্ত মামকস্থানের র 

উৎকীর্ণ বর্ণমাল সন্বর্শনে বিশিষ্ট নৈপুণা সহ* 

কারে মপ্রমাণ করিয়াছেল, থে ভত্তৎস্ছানের 

স্থাপত্যকর্্ম সকল দ্বষ্টী় শকের পূর্ব্বেই জম্পা- 

দি হুইয়াছিল। তীছার এই বাক্য শ্বেছ- 

কা পুরিগ্রণের গাত্রে অগিষ্ষ,লি্গবৎ দুঃসহ 

ছুত্য়াতে 050095 0৪৪০০ সাছেব বিধিধ 

ব্যঙ্গোক্তিতে শ্বীয়গাত্রের জাল নিবারণ করিয়া” 

ছিলেন। ইহাতে বিশ্ময়ের কারণ কিছুই নাই। 

ফাহাদের কাছে জগতের হ্যাট পাচ হাজার বৎ- 

সর বৈ নক, তাহাদের নিকট বেদ, উপনিষদ, 

দর্শন, পুরাণ, ধর্মমশান্্ তপ্ত, সভ্যতা, স্থাপত্য, 

ভস্ধ্য প্রভৃতি নানা বিষধ়্ের সাঁমগ্জ্ত রক্গা 

করিতে হইলে অবশ্তাই তাহাদিগকে ্বীসতীয় 

শঁকের পরে না! অসিলে চলিবে ফেন? তাহা!- 

দের এই বাঁহাছুত্বী থে উক্ত ঘময়ের ভিতর 

এতগুলি প্রবেশ করাইয়াছেন--হীছুর খেয়েরা 

কি কাঠিগর ! যাতে চুল চলে না, তাইতে বাই- 

এগ পুরলে কি করে। শ্বেতা বিবুধগণও কম 

কারিগর লেন ! 

স্থানাস্তরে রমেশ বানু লিখিয়াছেন-- 

হু 606 92৮:00350% 8199000% 36 

৪১৪৪0 005 মা 15050090500 28০875060 019 

(0006 $ছ %&09 9£ ৮০৫ 38০, 5 0] 544 

১5 9) 

প্রকরণ-জ্ঞান-হীন ভিষক পুত্র যেমন 4নেত্র- 

রোগে সমুৎ্পন্নে কর্বেখ ছিত্বা কতিৎ দহেৎ* এই 

বচনার্ধ দেখিব! নেত্ররোগীর তদনুযামী ব্যবস্থা 

করিয়াছিল, গ্গামাদের অন্মান হয়। এপ্ছলে 

পিভিলিয়ান বাবু হয়ত তত্রপ প্রকরণ নির্ণয় 

না ক্ষরিম্বাই উদ্তক্ধপ খাপ্বিন্যাস করিক়াছেন। 

ধেছেতু, তিনি গ্বচক্ষে শক্রন মাহাত্ম্য দেখেন 

নাই। এবিয়াটিক হিসার্চস নামক গ্রন্থ হইতে 

ডে সাহেব, স্ব মির সংস্করণে 

প্রকটিত করিয়াছেন? তদ্দষ্টে রমেশ বাবুর খই 
অভিনব ভাবাবতারণ। : এইরূপ অগ্রকরপীতর 
সমাবেশে দিগীহুতা ব্যক্তিবিশেখের অত্যণ্ত বটে, 
কিন্তু তাহাতে মাদৃশ জনের নিরগ্থিই বিধেয়। ' 

একবিধ বাকোর পুনঃ পুনঃ অমাবিষ্টিতে 

অনবীকৃতত। সংখ্টন ভয়ে আমরা উত্তরে আর 

ইহার প্রলম্বন করিব লা । তবে রম্খে বাবুর 
ন্যাস্স আর এক মহাত্বার আর একটী কথার 
আর একটু অ/লোচন! কিয়! আমরা আর এক 
বার পাঠকবর্গকে উত্ত্যক্ত করিব 1 এই মহাত্মার 
নাঁম ডাক্তার ভাওদাজী। ইনিও হিচ্ছপত্বান 

বটে, কিন্ত সমুদ্রধাত্রাপরাধে সমাজচ্যুত হুইক়্া 
খবোরতর হিন্দুদ্বেধী হইয়াছিলেন। হিস্ছরিগের 
আচারব্যব্হারে রমেশ বাবুর ম্বায় তাহারও 

তীব্র কটাক্ষ 'আছে। তিনি 00/91 4£১3)৪- 

00 90০19 মুম্বয়ীশাখার একখানি জার্পেলে 
কর্থাটদেশের ৬৩৭ খৃষ্টীয় সনের কোন শ্রস্তর- 
লিপির অন্থকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন ; উহার 

স্থলবিশেষে কালিদাস ও, ভারবির নামোরেখ 
থাকাসু, ভাওদাজী অনুমান করেন, ষে উহাই 

কালিদ্বাস ও ভারবির সময় । 

ভাওদাজীর এই বাঁক্চীতুরীতে বিশ্মিত 

হইয়া আমর! অনুকৃতি পাঠ করিতে অভিলাধী 

হই। উহা প্রাচীন কার্ণাটিক ভাষায় লিখিত । 

নব্যকার্ণটিক ভাষায় আমাদের অভ্যল জ্ঞান 
থাকিলেও বর্ণমালার পার্থক্য ও ভাষার বৈভিন্ন” 

প্রযুক্ত আর! শ্রাচীন কার্ণাটিক ভাষায় হিখিত 

সেই লিপিখানির অম্পূরণক্ধপ অর্ধবগ্রহাণে আষমর্থ 

হইয়া! এক সুবিজ্ঞ কার্ণাটিক অধ্যাপকের 

সাহায্যে লিপিখানি খদ্যত্ত পাঠ করিস 

ডাকার সাহেবের চাতুখ্য হইতে রক্ষা! পাই- 
লাম। এক্ষণে বর্ধাসাধারপকেও, জযাপারটা 

ভা28. সাহেষের অভির, মাহ] ভাজার । অব্গন্ত ক্রহিস়া রাখি । 



লিপিস্থ প্লোকগুণি ' রবিকীর্তিনামা কে 
কবির রচিত। ইনি যে ভাবে কালিদাস ও 
ভার়বির নাষ গ্রুপ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ 

,বুঝ। স্বায় যে, স্্ীয় কৃতিত্বে চুখ্যাতির আশাই 
উহার সুধা উদ্দেন্ত। এস্থলে সমগ্র লিপির 

বিষন্ত আলোচনা করিবার কোনও প্রয়োজন 

নাই, তবে ষে.স্থলে রবিকীর্তি কালিদামা- 
দির নাদ্ারেখ করিয়াছেন, তৎপাঠে কাহারও 
মনে এরূপ ধারণ! হইবে না, যে কালিদাস ও 

ভারবি তৎসম সামদ্দিক। নু 

ডাক্তার সাহেবগত উহার ইৎরাজি অন্ু- 
বাদে লিখিয়াছেন--0911185 ৯০৭ 91)5202 

্া)939 1৯059 73 ০0010199800 181) 6088 901 

চ০501:৮1 তবে তিনিই আবার কালি. 

দাপাদির জীবনকাল ৬৩৭ খৃষ্টাব্ব বলেন 
কিন্গপে ! শৃন্তগর্ভ দ্রব্যের ন্যায় তদ্বিধ বাক্যেরও 

কোনকালে আদর হইতে পারে না। 
'আর একটা গাঁজুরির কথা শুনুন-- ১ 4. 

9০০:০0)র মুশ্বয়ী শাখার একধানি জার্ণেলে 991 

€8107 80109): 91280 নামক কোন মহাস্বা 

একখানি দবানপত্র পাঠাস্তে লিখিয়াছেন-- 
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 শলিখিত তাআলিপিখাসি সংস্কত ভাষায় 

লিখিত। আমনা উহা হইতে আবশ্রীয় 
'ংশটুকু উদ্ধত করিয়া সাধারণ সমন্সে অর্পণ 
করিতেছে ; তগপাঠে সকলেই বুঝিতে পারি 

বেন, ষে বিক্রমকে উজ্জাপিনীপতি বিক্রমাদিভা 

১ 
€& 

বলায় ঠাহার বোল আনাই গাজুরি হইসান্ছে। 
লিপির অংশ ধিশেষ যথ1- 

স্বস্তি শ্বামিমহাণাসেনপাদাদিধ্যা- 
তানাৎ মানব্যসগোঁত্রাণাৎ হারীতী- 
পুত্রাণাৎ মাতৃগণপ্রসাদপরিলক্ষিত- 
ভূজার্গলানাঁৎ ক্ষীরোদধিশয়নতুপ্তো- 

শিত প্রসাদপরিলব বরাহলাঞ্জনানাৎ চ1, 
লুক্যানাৎ বৎশে সম্ভৃতঃ শক্তিত্রয়- 
সম্পন্গঃ ॥ জয়তি রণবিক্রমনৃপে। 
নিরম্তরিপুনৃপতিশৌর্ধ্যমদরাগঞ্জ। কলি- 
যুগখলনিম থনে সত্যাশ্রয়ভাবিতশ্চরি- 

তৈঃ1| অভবত্তস্য সকীর্তিঃ কীর্তি- 
বর্ম] শ্থিরশ্িতিঃ | স্থুতঃ সুচরিতা- 
ধার কতক্ৃত্যঃ পতিং ক্ষিতেঃ। ত্য 

পুত্রে যহাতেজ] কন্দর্প ইব মুর্ভিমানৃ"॥ 
ইত্যাদি । " 

লিপিস্থ শ্লোকগুলিছ্বার! জানা যাইতেছে, 
যে, রণবিক্রমের পুত্র কীর্তিবন্া, তৎপুত্র বর্ধন। 

যাহা হউক, এখানকার রণবিক্রমের সহিত 
বিক্রমাদিত্যের কি সাম্য আছে, যদ্দার! শাস্্রী- 
মহাশয় ইহাকে মালবাধিপতি বিক্রমাদ্িতা 
বলিতে কিছুমাত্র কু্টিত হইলেন না। ফলতঃ, 
এসব ইছর মুখে ঘুঘু ওলাদের 3) কথায় আর 
ইনি নিউ রিড 8৮ রা 

(১) কতকগুলি লোক আপনাদের জিদ- 
বজায় এত মন্জবুত যে.যাহ! বলিবে কিছুতেই 
তাহার অন্যথা শ্বীকার করিতে চায় না। যদি 
তাহারা একট ইঁচুরকে 'ঘৃঘু বলিয়া ফেলে, 
শেষে উহাকে ইহুর জানিয়াও আপনাদের 
কোট বাজায়ের জন্য উহাকে হঁছুর মুখে! ঘুঘু 
বলিবে, তখাপি পরায় স্বীকার করিবে লা। 
আমাদের প্রবন্ধকথিত মহাতাগণও তদ্রেপ। 
সাহারা বিক্রমাদিত্যকে যঞ্ঠ শঙ্তান্ধীর লোক 
বলিয়াছেন! তিনি ভাহ! না হইলেও ইহারা 
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আমাদের. কাজ জনাই | সাধারণের নিকট অধি- 

নয় অনুরোধ, যেন, তাহার! ইহন্ষের কথায় কর্ণ- 

দাভ পা কর়েন। ক্ষাজিদাজ গ বিজ্মাদিত্যের 

বন্রঃক্রম এক্ষণে হুই সহ ব্খমর বটে। 
প্রাগুজ শঙ্গাধর শাস্তীমহাশয্বের কৃগজ্ঞান- 

হীনতার যুংকিঞ্িৎ পরিচয়ও অমর! এস্থলে 

পিগা রাখি। তিনি ধারমহীশুর প্রভৃতি স্থানের 
"অনেকগুলি ক্ষোর্দিতলিপি পাঠ কত্ধিয়াছেন; 
তন্মধ্যে তত্রত্য কোন শিবমন্দিরগাত্রস্থ লিপি 

বিষদ্ষে তিনি বলেন, যে, উহা? ৫০৬ শকাব, 
৩৮৫৫ কৃজ্যত্ ও ৩৭৩৭ কুকগ্ষেত্রযুদ্ধাবে 

লিখিত । 

৩৮৫৫ কল্যকে ৫০৬ শকাব্দ কিরূপে হইতে 

পারে? ৩১৭৯ কল্যকে শকাঁকের প্রবর্তন হয়। 

পরবন্তীকালীন যে বিক্রমকে দেখিতেছেল, 
'তাহাকেই বীর বিক্রমাদ্িত্য বলিয়া আপনাদের 
কোটি রক্ষা চেষ্র) করিতেছেন। তজ্জন্য 
আমরা ইহাদিগকে ইছুর" মুখে। ঘুঘু ওলাদের 
দল ভূক্ত করিলাম । 

তচূসারে: ৫০৬ পাবে টগিলাবা ৩৬৮৫ ক্লাক 

হইবে। লিপিযধ্যে গরস্থিধ ভ্রমস্যাবেশ, 

একবারেই অদস্তষ-। 
শয়ের পাঁঠে কোনরূপে এই ভ্রমের উদ্ৎপন্তি 
হুইয়াছে। অত্যজ্স কনুখাবনেই: তিনি ' উক্ত 

ভ্রমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পার্স" 
তেন; তদভাবনিবন্ধন শুদ্ধ তিনি নহেল, 

সমস্ত জগৎকেই ভ্রমচক্রে নিপাতিতক্রুরিবার 

হৃত্রপাত করিয়া! পিষ়্াছেন। কারণ, 

কল্যবে ৫০৬ শক বৎসর হইলে ৪৯৯২ কল্যব্বে 

অবন্ঠই ১৬৯৩ শ্রকান্ধ ' হইবে । মুতরাং, 

বর্তমানবর্ষে* শকান্সের ১৬৪৩ বলয়) ১৮১৩ 

ব্সর নয়, অনেকেই এই প্রকার ভ্রমে পতিত 

হইতে পারেন) এবং ত্র মূল হইতে হয়ত, 
কাশক্রমে রমেশ সদৃশ কোন মহাপুরুষ শকা* 
ব্বার বগ্বঃক্রম ছুই শত বৎসর কমাইয়া দিতেও 

পারেন। পঞ্চভৃতের মিলনে চিরকালই অন্তত 
অভ্ভত ব্যাপারের মল্ঘটন হইক়াছে। এগুলি 
সর্ধগ্রথম নয়। 

বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তি । 
আমরা পুর্সেই বলিয়াছি, বঙ্গদেশের লোক 

ঘষে ভাষামম কথে'পকথন ও লিখিত গ্রন্থি প্রকাশ 

করে, তাহারই নাম বাঙ্গালাভাঁষা। বর্তমান 
কালে কোন্ কোন্ স্থানের অধিবাসীর! বাঙ্গাল! 

ভাষায় কথোপকথন করে, স্বামরা তাহার” দুল 

বিবরণ প্রকাশ করিতেছি । পশ্চিষে মেদনীপুর, 
নিস্পুর, বাকুড়1, রাশীগঞ্জ, সিউড়ী, লয়াদু্বকা, 
রাজসহল, পর্ণিয়] পর্ধ্যস্ব ৷ ইহার পশ্টিষেইহিন্দী 

বাঙ্গাল মিপ্রিত একদ্পপ ভাষ! ফ্যবহত হুইস্া 
থাকে। উত্তরে ভুটানের নিক্রশ্রদেশ, অর্থাঞ্ 
ফাঞজিলিঙ, জলপাই গুড়িকুচবেহার, তেন্জপুর, 
লক্ষীপুর পর্যন্ত । ইহার উ্তরেই ছুটানীভাধা 

শিবসাগর, গোলাখাট,দিলচর, চট্ট গ্রাম পর্য্যন্ত । 

ইহার পুর্বে আবামী ও অন্তান্ত ভাষা ব্যবহৃত । 

দক্ষিণে ডাকমণ্ড হারবার, পটুয়াধালি,দাহারাজ” 

পুর পত্যস্ত। ইহার দক্ষিণেই হিশাল জলখি। 

এই চতুঃসীমাবদ্ধ স্থানের লোক বাঙ্গাল! ভাখায় 

কথোপকথন করিয়া থাকে । কিন্ত সমস্ত 

স্থানের বান্ধাল বিশুদ্ধ নছে।' ঢাকাপ্রভৃতি 

ূর্ববদেশ ও চট্টগ্রামের বাঙ্গালা অভি কদর্ধ্য | 

চরিবিশ পরগণা, হুগলী এবং নর “ও ব্ধ- 

মানের কিয়দংশের' অধিবাসীর বাক্ধীলাই বিওক্ধ। 

বাঞগাল।। প্রান 'চারি পাচ ফোটি লোক 

বাঙ্গাল! ভাষা ব্যবহার করিনা থাকে । 
প্রচলিত | পুরে আসাদের পশ্চিষসীগ। বর্থাৎ ? ফোম সময়ে এবং কোন্ 'প্রন্থৃতি হইতে 

নিশ্চই শা্সী' মহ" 
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বাক্ষাল! . ভাষার উৎপত্তি হইস্ভাছে, . ইহা | প্রকতিঃ তঃ জঞ্া তত্র.ভবৎ তত 
পইয়] নালা লোকে নানা মত প্রকাশ করিয়। আগতং বা রন্তু সংস্কৃতমূল- 

ধাকেন। ক্নেকে বলেন যে, সংস্কৃত হইতেই ূ 
কমিত্যর্থঃ | 

উহার জন্ম, সংস্থতই উহার জনলী। আঁধার ; 
করিলেন তি রন বাচম্পতি মহাশয়ও উক্ত অর্থানুসারে রাত 

মাতামহী। শ্রানৃতই উহার জননী, প্রাকৃত শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন. 

হুইতেই বাক্সালার উৎপত্তি। কেহ বা বলেন, | “প্রক্কতেঃ সংস্কৃতাৎ্ আগত ইত্যন্ৃগ 
তন্তু হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে হিন্দি ; অর্থাত, যাহ। সংস্কৃত হইতে আদিম্বাছে। 

হিন্বি হুইতে বাঙাল । আমরা কিন্তু যাহা | তাহাই প্রাকৃত! আমর! এই অর্থ অপেক্ষা 
বলিব) তাহা প্রকাশ করিবার পুর্বেই বলি, যে: প্িক্কুতা ম্বভাবেন, নিবৃতঃ ইতি 

অনুষ্যাদির জন্মের ন্যায় ভাষা কিছু এক দিনে! প্রাকৃত? | 
বা! একজন হইতে জন্মাইতে পডবু না । সুতরাৎ, এইরূপ অর্থে অধিকতর সঙ্গতি ত দেখিতেছি, 

'্সযুক দিনে বা অমুক হইতে অমুক ভাঙ্কার উৎ্- | অর্থাৎ, যাহা ্বভাবত জন্পন্ন হয়, তাহাই 

পত্তি বল। এককপ বালের কখা। আমাদের ূ প্রাকৃত। ষে শব্ধ যেরপে উচ্চারিত হয়, 

বিবেচনান্ পুচ্ছবলম্বন রোগ বড়ই সাংঘাতিক । | সঙ্ষোচাদির ছারা তাহাকে সহজে ও ম্ব্স- 

কাহারও পুচ্ছাবলম্বন করিয়া! তিনি যাহা বলি- | সময়ে উচ্চারণ করার ইচ্ছা, মনুষ্য মাভেরই 

রাছেন, তাহা বলাও জল উ চুনীচু বলারন্তায় | গ্াভালিক। এই ইচ্ছ1 বশতই সংস্কৃতের টুক 
নরকতোগ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যর্দি কোন: চ্চাধ্যও কর্কশ শব্দগুলির সুখোচ্চারণের নিমি- 
মৃততন বিষয় বলিতে পারি, বলিব, না পারি, ূ স্তই যেরূপ ভাষা তৎ্কালে ব্যবন্রুত হইত, 

চুপ করিয়া থাকিব ॥ নতুবা, একজনের উদগীর্ণ ূ তাহাকেই এক্ষণে প্রাকতনামে অভিহিত হইতে 

আপনার মুখ হইতে বাহির করা নিদ্ণের কম্ম, ; দেখা ষায়। এরূপ হইলে প্রাকতকে শ্বতন্ত্র ভাষ! 
তাহাতে সন্দেহ নাই। বল বিধেয় নহে ; কেনন1,সকল ভাযারই তথা 

পৃথিবীতে আরন্ষপ্তন্থ পশ্যন্ত মকলই পরি- | বিধ শ্রাকৃত অছে। বাঙ্গাল ভাষা আমরা 

বুতিশীল ; হুতরাৎ, ভাষাও যে তদ্বৎ হইবে, ! 'যাইতেছি' শ্ছলে 'ষাচ্ডি করিতেছি" শগলে 

তাহাতে বৈচিত্র্য কি! এজন্ত আমর দেখি- | “কাচ্চ? “গিয়াছিলাম? স্থলে গেছলাম,করিলায্” 

তেছি, বৈদিক কালের মংস্কৃতও নানা পরি- | চ্থলে কলাম” ইত্যাদি সহজে বলিয়া থাকিতাহ! 
বৃদ্ধির মধ্য দিয়া পৌরাণিক কালে ভিন্ন মুর্তি ৃ বলিযা কি উহার স্বতন্ত্র ভাষা? ইত্রাজেরাও' 

পরিগ্রহ করিয়াছে । তত্পরে আবার কাব্য" “] 1) শ্লের 0005 6 205514 09৮ গুলে 
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নাষে অভিহিত হইয়াছে অর্থাৎ, ঘাহাকে | ০১৮ ইত্যাদি বলেন, তাহা বলিয়া উহার! 

খ্বামর। প্রান্ত বলি, উহ! অপত্রষ্ই সংস্কৃত ভিন্ন; স্বতন্ত্র ভাষ! হইতে পারে না। উড়ীম্বার। 'াউ” 

আর কিছুই লহ্থে। অনেকের ধারণ যে, ! অচি”্ছলে “যাউচি' “করিঅচি? থলে 'কউচি” 

প্রান্ত একটী স্বতন্ত্র ভাষা । প্রাচীন পণ্ডিত | গেষেখিলু' স্থলে 'গৈথিহ ; “কৌনসি' ছলে 
সপ 

হেমচন্ত্র প্রাকতশব্বের অইকূপ অর্থ করেন,” ; “কৌটি” ধলে। উর্দ,তেও'করতা হাজাতা, হু, 
এ 



৫৮ বাঙগ!লা-সাহিত্য-সমালোঁচনী |. 

“দেখত! হা্থলে করে, জায়েতেখেইত্যাদি | সংস্কৃত প্রাপ্ত 
বাবন্থত হয়, এগুলি ক্ষিছু স্বতন্ত্র ভাষা! নছে। আত্মনঃ অত্তণো 
প্রাকৃত ভাষাও ভদ্রপ স্তন ভাষা মধ্যে গণ্য | প্রবেশ লবেষ 
হইতে পারে না। উহা! কেবল সাধারণ | জক্ষিণ ... সকৃতিশ 
লোকের সহজে ও অন্ন সময়ে উচ্চারণ করিবার ঘর্শনম, ক্ংলণং 

আন্ত একরপ অপত্রষ্ট সংস্কৃত মাত্র । নিয় জন্ডতৎ অসুহং 
প্রদর্শিত কয়েকটি উদাহরণ দেখিলেই পাঠক" ছুর্জন | হুজ্জণ 
চাণ বুঝিতে পারিবেন, যে, কেবল দুরুচ্চার্ধ্য বিপ্রষোগ বিয়ওঅ 
ংস্কত শব্দের তুখেচ্চারণ ও হজ প্রয়োগ প্রিয়সঘখ পিঅসহণী 

অন্তই যেরূপ ভাষা! পুর্বে ব্যবহৃত হইত, তাহাই | ব্যাহরতি , ব্যাহরদি 
প্রাকৃত নামে অতিহিত হইয়াছে। 'ভগবতি ভঅবদ্ধি 

সৎন্কৃত প্রান্কৃত প্রতাত « পহাদ 

জানাতু জানাছু মুচ্ছিতি মুচ্ছিদ 
আর্ধ্যপুত্র 'অজ্ঞউত্ত মন্দভাগিনী মন্দভাইশী 
কিন্ত কিন্দু ত্রিলোকনাথ তেল্সোহণাহ 
অপি 'অবি অধিক অহিথ্স 
সকল সঅল এবন্িধেন এবৎবিছেণ 
'সতএব অদোএব হৃদয় হিঅস 
রাখব রাহব শৃন্তৎ তুধ্ধ 
চনর্িতৎ চরিষৎ সত্যৎ অচ্চং 
এতে এনে দীশর্থাযু দাউ 
উপরি উবরি প্রমুক্ত পমুক 
'অনথগৃহীত অনুগহীদ আয়াস আজম 
নীলোৎপল শীনুগ্ল পুর্ব্বোক্ত উদ্বাহরণগুলি সবিশেষ মলো- 
মন্ণ মষিণ যোগ্নের সহিত পর্যযাক্পোচন! করিলে, সহজোই 
'আলিখিত আলিহিদ | উপলদ্ধি হইবে, যে, হুখোচ্চারণ্ের জন্তই খ' 
বিবাহ বিআহ | সকল শব্াগুলি ব্যবহৃত হইত। অযবুদ্ছি 
শ্রাতরঃ ভাদ্র লোকদিগের অন্ত সংস্কৃতই যে আকৃতি হই 
প্রদেশ পদেস সিল, তাহার আরও একটি কারণ প্রদর্শন, করা 
কত ক্িদ াইতেছে। সংস্কতের কোন্ ধাতু পরস্মৈপর্গী)। 
ব্ত্্ বচ্ছ কোন্ ধাতু আত্মনেপদী, তাহা! জানিত্তে হইলে 
খাহাস্ব মাহা বিশিষ্ট জানের আবগ্ঠক, জ্ন্ত প্রাক়াতে সকল 
শোদদে সোছসি | ধাতুই পরন্মৈপী 1 বথাশ-প্রে্ তে-পেক্খছি 
ব্তালবৃক্ত তাঁরবেট শোছসে-সোহনি ; বর্তেনবন্তামি ১ আধগাহিত্ে- 



পিপি 

সইল্বং ; পরিত্রায়স্-পরিত্তাহছি। কর্ববাচ্যেও 

আস্মনেপদ হয় না? ধথা--শনদন্বে-হুশিঅস্তি | 

(কোথাক্স কোথা লোটি মধ্যষ পুরুষের এক 

ঘচনে হি বিভক্তির লোপ হয়, তাহ! জানাও 
কিঞ্িৎ জ্ঞানসাপেক্ষ, এজস্ভ প্রাকৃতে প্রায়ই 

হি বিভক্তির €লোপ হয় না; ষথাস্প্ধারেহি- 
ধার; জীআবেহি-জীবকস। আুণোহি-শৃখু; 
করোহি-কুক । পসাদেহি*প্রসাদয় ; কহেহি- 

কথয়। সংস্কতের বত্বণত্বজ্ধানও সহজ নহে, 
এজন্য প্রাকতে সব্বত্রই দস্ত্য ম এবং সর্বত্রই 
ূর্ঘণ্য ণ ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । অন্তএব প্রাকৃত 
যে প্রাকৃত লোকেরই দংস্কত, তাহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ রহিল ন।। 

এক্ষণে ঘি কেছ এইরূপ আপত্তি করেন 
ঘে, প্রাকৃত স্বতন্ত্র ভাষা না হইলে, উহার 

প্রত্যেক কথাই পরিবর্তিত হইবে কেন, 
অন্ততঃ ছুই চারিটী কথাও অবিকল সংস্কৃত 
থাকিত। 

এতছুত্তরে আমরু! বলি,সমস্ত সংস্কত শব্দই 
যে প্রান্তে বিকৃত হইয়া থাকে, তাহ] নম্ব) 
নেক শব অবিকল সংস্কতের ভ্তায় প্রযুক্ত 

হয়; যথা, বন্ধু-বন্ধু; খরু-গুরু; কিৎকিং; 

মেমে? তবতব 3 কুসলং-কুসলং ( দত্ত সযুত্ত 

কুপল শস্বও দংস্কতে আছে) ধুরন্ধর-ধুরদ্ধর ; 

কাকা; আঅহং-অহৎ ; মম-মম। এখন যদি 

কেহ আবার আপতি করেন, খদি প্রাকৃত স্বতশ্্র 

ভাষাই নহে, তবে উহার ব্যাকরণের কি আব- 

তাকতা ছিল? অন্তত ভাষারও ধাহাকে প্রাকৃত 

বলা গেল, তাহার জন্তত আর শ্বতন্ত্র ব্যাকরণের 
আবশ্যক হয় নাই? 

ইহার করে আমরা বলি, যে, যতকাঁলে 

সংস্কতের সহিত প্রাকতের প্রচলন ছিল, 
তথ্কালে উহার ব্যাকরণ প্রণীত হন নাই। 

£জ্যঠ, ১২১৯ সাল] বাঙ্গালাভাষান্ন উৎপণ্তি। 

'সবগাহিল্ষৎ। অপজিয়ে-ওহরিজ্যামি; শয়িস্তে কিন্ক অংস্কত ম্টকারগিতে প্রাকতের বহুল 
প্রয়োগ থাকায়, পাছে অধস্তন লোকের 

উহার মন্গ্রহ করিতে না পারে, .এইজন্ 
সংস্কতের লোপ ও অন্তান্ত ভাষার উৎ্পরপ্তি- 
কালেই প্রাকৃত ব্যাকক্পণ বিরষ্টিত হই! 
থাকিবে । এই প্রাকৃত স্থানভেদে ও লোক- 
বিশেষে বিশেষ বিশেষ নামে আখ্যাত হইত 1 
সাহিত্যদর্পণকার শৌরসেনী, মহারা্্ী, মাগধী,, 
অর্ধমাগধী, প্লাচ্যা, অবস্তিকা, দাক্ষিণাত্যা, 
শাকরী, বাহুনীকী, জাবিড়ী, আভীরী, চাগালী, 
শাবরী, পৈশাচী, প্রভৃতি কয়েকটি বিত্তাগ্ন 
করিয়া 

শৌরসেনী প্রযোক্ব্যা 
তাদৃশানাঞ্ যোষিতাম,। 

আসামেব তু গাখাতু 

মহারাস্রীৎ প্রঝোজয়েত। 

অত্রোক্ত। মাগধী ভাষা 

রাজাত্তঃপুরচারিণ[মূ | 

চেটানাৎ রাজপুত্রাণাৎ 

অেহিনাং চার্দমাগন্ধী। 

প্রাচ্য1 বিদৃষকার্দীনাং 
ধূর্তানাৎ স্তাদবস্তিক]। 

যোধনাগরিকা দীনাৎ' 

দাক্ষিণাত্যা হি দীবযতাম, ৷ 
ইত্যাদি প্রকারে এক এক রকম লেকের 
এক'একরূপ ভাষার নিয়ম করিলেও আমাদের 

ধারণ। যে, উহার তত্তৎ্-স্থান-প্রচলিত প্রাকৃত 

ভেদমাত্র ) তহিন্ন শাকীরীং আভীরী, চাগালী, 
পৈশাচী এগুপি ঝব্ক্তিগত প্রাকত। কোলক্রক 

09155:০0%৩ সাহেব প্রাকৃতের দশটী বিভাগ 

করিসাছেল । যা) হউক, প্রাকৃত স্বতন্ত্র ভাষা 
নহে, সংস্কৃতেরই রূপান্তর মাত্র । ভবে আমর। 

যেষেন্থলে প্রাকৃতের উল্লেখ করিব, পাঠকগণ 

ভতৎ স্থলে সংশ্কতেরই সূপানন্গ বুঝি লই- 
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সাহেব বলেন, যে, আরস্বত)কান্যস্জ, বাঙ্গালা, 

মৈথিল, উদ্কল, ড্রঁবিড়, মহারাই,, কার্ণ।ট, 

তৈলঙ্ক, গ গজরাটা প্রভৃতি ভাবান্ধ ভুরি ভুরি 

প্রাকৃত অর্থাৎ আঅপভ্রষ্ট সংস্কৃত শক দৃষ্টগোচর 

হইয়া থাকে। 

* আমরা পৃর্েই বলিক়াঁছি) মনৃত্যাদির উৎ- 

গন্তির ম্যায় ভাষায় উৎ্পন্তি কিছু একজন 

হইতে হইতে পারে না । গুতরাং, বাঙ্গালা 

ভাষার উৎপত্তিও কিছু কোন এক নির্দিষ্ট 

ভাষা! হইতে হয লাই। বাঁঙ্ষালা ভাষাঁ সংক্কাত 

প্রাকত। পালি, হিন্দী, (মহারাহরী। গুজরাটী 
ভোজপুরী, মৈখিল) ও উৎকল ভাষা হইতে 

উত্পন্ন হইয়াছে । আকাশাদি পঞ্ডতের উৎ- 

পন্ডি ভ্রমে যেমনাপরস্তন ভূতে শব্দাদি গুণের 

'মাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়; অর্থাৎ আকাশের কেবল 
শবগুণ; আকাশ হইতে বায়ু, হুতরা ঘায়ুল 
শন্দ ম্পর্শ দুইগুণ? বানু হইতে জগ, ডজ্জন্ত 
'অগ্সির শন্গম্পর্শরপ তিন খুশ; অপ্বি হইতে 

জল, দেইজন্ত জলের শন্দম্পর্শরূপরন এই 
চাঁরি "গুণ; জল হইতে পুথিপী, এই নিমিত্ত 

পৃথিবীর শবস্পর্শরূপরমণদ্ধ এই পাঁচ গুণ? 
তদ্দরপ উৎপত্থিক্রেমে অধস্তন ভাষা সক্ষলেও 

প্রান ভাষার শব্দ দকল পরিলক্ষিত হইফ়া 

থাকে । মুভরাঁ সংস্কতে কেবল সংক্ষত / 

প্রাকতে অংস্কত, প্রাকর্ত ; পাঁলিতে, সংস্কৃত, 

'প্রাকৃত, পালি ; হিন্রিতে সংস্কত, প্রাকত, পালি, 
হিন্দী) উত্কলে সংস্কৃত, প্রান্ত, পালী, হিন্প, 

ভউতজ্কল ; এবং বাঙ্গাশায় সংক্ত, প্রাকৃত, পালি, 

'হিনি, উতৎকল ৬ বাঙ্গালা, শত্দ পরিলক্ষিত 

ছয় । এতদ্বাতীত যে খে শন্ধ যে খে ভাষায়। 

'প্রধিগ্ 'হইয়াছে,..ভাহাবা তাৎকাজিক কোল' 

নাকোদ বিজাতীয় বায সধাখ্রণে মিলিত: 

শিপ 

হইয়াছে | সেইখুলি 'াষার উৎপত্তির সহায়তা 

করে নাই ; বরং পুষ্টির হাতা করিয়াছে । 

সংস্কৃত কিঞ্চিৎ পিকুত হইয়াই প্রাকৃত 
হইয়াছে ; আবার উহ্ণরই বিরতিতে পালি 
ভাষার উৎপত্তি? প্রাঠকবর্গের মধ্যে বোধ 
হয়, অনেকে পালি ভাষার নাষ পধ্/স্ত শুনেন 

নাই। উহ বিকৃত প্রাকৃত ভিন্ন আর কিছুই 

নহে। ইহাকেও স্বতন্ত্র ভাষার মধ্যে পরি- 

গণিত করা যায় ন1। সাহেবগণ ইহাকে স্বতন্ত্র 
ভাষা বলিয়! থাকেন '* আমাদের মতে প্রাকুত, 

পানী গু সংস্কতের বর্ণমালা এক। অপাতত ষ্ষে 

টুকু বৈষম্য, প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা নানা 

লোকের নানাবিধ হস্তলিখিত অক্ষর প্রযুক্তই 

সংঘটিত হইয়াছে । সাহেবগণ কিন্ত, পাশি 

ভাষার ক্বতদ্প অক্ঈরের কথা! বলেন। আমব! 

বর্ণমাল। বিচার ত্ছলে ইহার সম্পূর্ণ মীমাহস। 
করিব । 

এককালে সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কত ভাষা 

প্রচতদ্রেপ ছিল, এন্ূপ অনুমান করা যায়। 

সংস্কততই নিকৃতভাবে স্বামবিশেষে মাগন্রী, 

দ্রোবিড়ী, অন্ভ্িক, দাক্ষিণাত্যা গ্ুভৃতি নাষে 

অভিহিত হইয়াছে। তজ্জন্ত, কেহ কেহ 'অনু- 
মান করেন, মাগধী প্রাকতই পাশী; আয়া” 

দেও তাহাই অভিপ্রেত। পিংহলদেশীমব 
৮ পা শারদ শী পা পাপা পিস 

* সুতি ডি বাজেত্রলাল মিত্র লেন, 
| যে, পল্লী মধ্যে ত ভাবা ব্যবন্ত হইত রলিয়াঃ 
1 উহাকে পরী ভাষ! বলিত) তাহণ ধৃইতেই 
পালি ভাষা! নাঁষ হুইম্বাঞ্ছে। কিন্ত টাইলডারস 
(0180100:5) সাহেব তিদদীষ পাল ভারি 
ভিষ্নারাতে লিখিয়াঙহেন। খে খালি শন্দের 
তর্থ শেণী। বুঙ্গদেবের জাতক.অহী উহ্যাক্ে 
শিখিত হইয়াছিশ বলিয়াইি উহার নাম পালি 
হইয়াছে । নাসিক নামক শ্থানের খহাভ্যত্তরস্ 
লিপিমধো উহা শাগুবাঁচ” অর্থাৎ রাধাশদের 
কথ! বলিয়া উল্লিখিড হইয়াছে? 3 9 
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কনর উহাকে মাগবী বলিয়া থাকেন। 
তাহারা বলেন-. 

সা মাগধী মূলভাসা! নর! চেয়াদিকপ্সিক]। 
*. বক্দাণো চস্হতালাপা সন্ুদ্ধা চাপি ভাসরে ॥ 

অর্থ ।॥ দেই মাগ্রধীই মুল ভাষ?, যাহ! 

আদি কল্পের লোকেরা ব্রঙ্গার উজ্জ্বল সুখ হইতে 
প্রাণ হইয়াছিল। 

বৌদ্ধদ্েবের সমত্ব হইতেই আমরা পলি 
ভাষার নাম শুনিয়া আসিতেছে । সিংহল- 

বামীরা বলে উহ! পুর্ধবে মৌখিক ভাষা ছিল? 
কালক্রমে পুস্তকাদিতে নিবদ্ধ হইয়াছে। 

পিতকত্তয় পালি তসসা অট কর্ণ) তৎ। 
মুখপাঠেন আনেক্ছৎ পুব্বে ভিক্খু মহামতি ॥ 
হানি দিখান সম্ভানং তদ্দা ভিকৃখু সমাগতা । 

চিরট্রিতখৎ ধন্মম্য পোখকেছ লিখাপযুহ ॥ 

অর্থ। পুর্সকালীন মহামতি ভিক্ষুকগণ 

তিনটা পিতক, জাতক শ্রেণী এবং বৌদ্ধদেবের 

অন্ান্ত আক্ছা মুখে মুখে পাঠ করিয়া অভ্যত্ত 

রাধিতেন। কিন্তু, তাহাতে উহাদের সন্তার 

হাঁনি দেখিয়া এব ধন্মকে চিরকাল রাঁখিবার 

জন্য অবশেষে পুস্তকে লিখাইয়] ছিলেন । 

' মগধরাজাই পালী ভাষার জন্ম স্থান, 

অনেকে একথা স্বীকার করেন। যদি তাহাই 

হয়, তাহা হইলে, পালী ষে মাগধী প্রাকৃত, 

তদ্ধিষ্বয়ে আর অনুমাত সংশয় থাকে না। 
তবে সাগধী প্রাকৃত ও পালীতে ষে টুকু বৈশ- 

ক্ষণ্য প্রত্যক্ষ করা যায়, সেগুলিকে উহার 
প্রচলনকালীন কোনরূপ বিকৃতি সম্তব বলি- 

বাই অনুমিত: হইয়া থাকে । ষাহা হউক, 
খনামর পূর্বেও বলিয়াছি, এবং এক্ষণেও 'বলি- 

পেস, খে* প্রাকৃত ও পালিতে অত্যজমাত্রই 

বিত্তিক্নতা আছে । চত্্রগুপ্ডের রাজত্বকালে অর্থাৎ 

স্ত* পৃঃ খুজে গালী ভাষার তৃ্বিষ্ট প্রচলন 
হইয়াছিল ।. ঠাইলডারন্ দাহেব বলেন, যে, 

৬০৯ শত পু তেও পালি প্রচলিত ভাষা 

বলিয়া গণ্য হইত। অশোক ভারতবর্ষের নানা 

স্থানে বিজয়ন্তভত নির্বাণ করাইয়া তাহাতে 
পালিভাষায় বিজক্ববার্তী খোদিত. কক্রাইযা- 
ছিলেন। অধিক কি, তিনি হুদৃর কচ্ছ 

প্রদেশন্ছ গিরনার পর্বত গাত্রেও শপ বিজয় 

লিপি উতৎকীর্ণ করিতে ছাড়েন নাই। বৌদ্ধ” 
গ্রন্থের অধিকাংশই পালিভাষায় লিখিত । » 

চক্দ্রগুপ্তের পুর্বে পারসাধিপতি দারা ও 

গ্রীসাধিপতি সিকন্দর (516586৮ ). ভারত 

আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার্দের ভাষার 

দুই চারিটী শব পালি ভাষার মধ্যে লব্বপ্রবেশ 

হইয়াছে কিনা বলায় না। পারমী ভাষ! 

যে সংস্কতের অন্ুকরণেই গঠিত, তাহ। আমর! 

শীঘ্রই পরবর্তী পৃষ্ঠায় বিশেষ্রূপে প্রদর্শন করি- 
তেছি। কিন্তু পালি ভাধাক়্ ঘূর্দি কোন পার- 

সীক শব্দ প্রবেশ করিক্রা থাকে, তবে েই- 

গুলি নব্য পারসীকু, নহে; প্রাচীন পারসীক । 

তজ্জন্ত উহাকেও বিকৃত সংস্কত বলিয়া ধারণ! 

জন্মে। সংস্কতেরও যেমন প্রাচীন ও নব্য ছুই 
বিভাগ "আছে; পারী ভাষাও ভদ্রপ ছুই 
ভাগে বিভক্ত । প্রাচীন পারসীক বৈদিক 

সংস্কতের ছায়া মাত্র। এর প্রঃটীন ভাগ এক্ষণে 
জেন্দ নামে অভিহিত হইযা থাকে। পারসী 

জাতির অবেদ্থা গ্রন্থ উত্ত স্ফাষায় লিখিত, 

এজন্য উহাকে জেল অবেস্তা বলে। কোন 

কোন সংস্ক্ তঙ্ত মৌলভীর সহিত কথোপকথনে 
অবগত হুইয়াছি, যে অবেস্তার খয়েখ, যেজো, 
হেস্তাম,আথুআরন,এই চারিটী বিভাগ খকু, সাধ, 

যন্তুঃ ও অথর্ব শব্ষেরই লামান্বর। তাহা 

বলেন, যে, চতুর্কেঘের মন্ত্রগুলিই অবিকল 

প্রাচান পারসী অর্থাৎ জেন্দ বর্থমালীয় লিখিত 

হইয়ীছিল। তবে লিখিবার সমস্ক ক্স, আঁ, ক, খ, 

গইত্যাদি দ্বারা লিখিত হইলেও বিজাতীয় 
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আমরা যেমন সংগ্কৃতকে দৈবভাষা বলি, 

পারসীকেরাও তদ্রপ জ্বেন্দকে 'অসামান বাধ 

বলিয়া থাকে। আমর! বৈদিক সংস্কৃত বা 
পালী ভাবাসম্বন্তে এখানে আরও অধিক কিছু 

বলিধার আবশ্তক বোধ করিলাম না। 

পালি ভাষার সঙ্গে ছুই চারিটী পারসীক 

শব্ধ শিশ্রিত হউক, বা নাই হউক, হিদ্দী 
ভাষাতে *ভূরি ভুরি ঘাধনিক শব্দ মিশ্রিত 

ঘছে। অধিক, কি, হিন্দী বিভক্কিগুলি 

সমন্তই পারসীক বিদ্তক্তিজাত। অনেকের 
ধারণা, ধে হিন্দী একেবারে জংস্কত হইতে 

জন্সিগ্াছে। আমাদের ধারণ! সেক্প নয়, কেন 

না, তাহ! হইলে বিভক্তির.আকৃতি এত গরি- 

বর্ভিত হইত না। সংস্কতে দ্বিতীয়! বিদ্তব্জির 
প্, স্থানে হিন্দিতে “কো কোথা, হইতে 
আসিল। পঞ্চমী "স্, স্থানে, "সে, হঠীর স্? 
স্থানে কা” সপ্তমীর এভি' শ্থানে মো হওঘা 

একেবারেই আসুতব 1, এজগ্ক আমরা বশ্ি, 

হিন্দি ভাঁধা একেবারে সংস্ক.ত ব! গ্রাকৃত হইসে. 
উধগঞ্ হ়'নাই'। উ্ধার শব লি, সংস্ক ত- 

মুলক বটে, কিন্ত বচল বা! কারকাছি বিভক্ষির, 

আকার সকল সাক্ষাৎ সন্বদন্ধে পারস্ত ভাষার 

অনুরূপ, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে সংস্কতেরই 

রূপান্তর বলিলেও চলে। হিন্নী ভাষার 

বছুবচনে হয়) পারল্ত ভাষায় "অ? হইআ্া' 
থাকে, উদাহরণ যথা, কারক এই শব্দের 
বহুবচনে হিন্দী ভাষায় কারকোং; মাস 

মাসোৎ; রাজা-রাজাও, মতি-মতিও ; পারস্ক 

ভাষাক্স বুছুরগ-বুভতরগণা,জায়েল-জায়েলাং। থে 

সকল পারসীকু শব্দ হিন্দিতে ব্যবহৃত হয়, 

উহ্থার! হিন্দিতে হিন্দীর বহুবচন ও পারসীতে 

পাসার বহুবুচনের চিহ্ত পায়; ঘখা, লড়কা, 
হিন্দি লড়কৌ, পাঁসাঁ লড়কা; তরত-ওরতৌ- 
ওরতা ; বাদশাহ-বাদশাহেশ-বাদশাহা1। 

এস্থলে ইহাও বক্তব্য, যে পারস্ত ভাষার 

ব্্ বচনের চিত্র আশু (পারসীক ভাষার চুন 
অনেক স্থলেই চভ্রবিন্দুর স্তাঁয় উচ্চারণ প্রাপ্ত 

হয়, তজ্জন্ত আমরা পুর্বেই "আন্ কে 'অ? 

বলিয়াছি) হইতেই প্রধষ প্রথম হিন্দিতেও 

কোন কোন স্থলে এরূপ নকারাস্ত বহুধচনের 

পদ দেখা যাইত। যথা,_- 

নশিবল সবল কে পচ্ছ তেং 

সবলন সোৎ অনাখত । 

দেত হিমায়ভ কী গধা 
এরাকী কে৷ লাস ॥ 

ফির লাগ্যো পচ্ছতান 
বুদ্ধি অপনী কোং রোয়ে।। 
নিরগুনিদ্ন কে পাস 

বৈঠি গুধ অপনী খোকে।। 
এস্ছলে পারসীক «সুব্লান” ৩৬ 'নিরখদি, 

সান হইতে হিন্দীতে 'সবলন্ওওদলিরগুনিখ্ন। 
হইয়া অন্তশ্িত মুনের চত্রবিলুষ্ৎ উজ্ারণ 
বিধায় "দবল', নিরখলিয় ইত্যাদি হইয্ঘা কা 
ক্রমে সধলে? নিরঙ্থনি্' ছইয়াছে। 
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যথা-দোনে, চারে, পাঁচে, হাজারে 

লাখে ইত্যাদি । এস্বলে ইহাও বলা খায়, 

ষে পারমী ভাষার প্র আন্, সংস্কৃত হইতেই 

আলিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় অকারাত শবের 

দ্বিতীগ্ার বৃহুবচনে যেমন "আনৃ”ছয়, এ পদ্ধতি 

আবলন্বনেই পারস্য ভাষায় প্রথমা দ্বিতীয়াদি 

সকল বিভক্কিতেই 'আন্(আঅ"1) হইয়া থাকে । 

যথা, প্রথমার বৃধচনে বাদশাহ?, দ্বিতীয়ার 

বৃহুবচনে বাদশাহা। রা ইত্যাি। এতদ্বারা স্পষ্ট- 

রূপে প্রমাণিত হইল যে, হিন্দীর বহছবচনের 

চিহ্ন পারস্য ভাষা হইতেই সংগৃহীজ্হইয়াছে। 

সংস্কভ ভিন্ন ভারতীয় আর কোন ভাষা- 

তেই কর্তৃকারকের চিহ্ন থাকে না। প্রাকৃত 

পালীতে ও কর্তৃকারকচিহ্থ নাই বলিলেই চলে । 

বাঙ্গালা হিন্দী উত্কল প্রভৃতি ভাষাতেও কর্তৃ- 

কারকের কোন চিহ্ছ থাকে না। ততৎন্ছলে 

উহ্ার্দিগকে লুপ্ত বিভক্তিক পদ বলিয়। গণ্য 

কর! যায়। 

সংস্কৃত প্রারুত পালী প্রভৃতি তাষাতে কীব- 

লিঙ্গ শন্তের উত্তর দ্বিতীয়া বিভজ্ির লোপ 

হয়। বোধ হয়, এই নিয়মেই প্রথম প্রথম 
হিন্দি ভাষায়ও দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়া 

থাকিবে । প্রাচীন হিন্দিতে কম্মকারকের 

বিভক্তি অতি ঘআপই দেখা যায়। বথ1-- 

নিপট অবুধ সমবৈ কহাৎ বুধজন বচনবিলাস। 

কবহুৎ ভেক ন জানহি অমপ কমল কী বাস। 

অর্থ-নির্কোধ লোক জ্ঞানিলোকের বাক্য" 

বিস্তাস বুিতে পারে না। ভেক কি কখন 
নিপল পথের গন্ধ জানে £ 

সাংচ ঝুঠ নিনয় কৈ নীতি নিপুধ জো হোয়। 
রাজছংস বিনকে! করৈ ছীর নীর কে! ঘোয়॥ 

অর্থ্পবে ব্যাক নতিজ্ঞ। মেই সত্য মিথ্যা 

ও জলকে কে বিভিন্ন করে ? 

ঘ্বোষহিৎ কোং উমহৈ গ্হৈ 
গুন ন গহৈ খললোক। 

পিয়ৈ কধির পয় ন পিক 

লগী পয়োধর জোক | 

অর্থস্প্খল লোক দোবই গায়, কখনও গণ 
গায় না। স্লে জোক লাগাইলে সে রক্তই' 
পান করে, ছুপ্ধ পান করে না। 

এস্ছলে বচনবিলাস, বাস, সাংচ, বুঠ, গুন, 

রুধির, পত়্ প্রড়ৃতি স্থলে কম্খকারকের বিভক্তি 

হয় নাই। প্রাচীন হিন্দিতে, বিশেষতঃ পদে 

কম্মকারকের বিভক্তি অতি ন্নই দেখা যায় । 

পাসাঁতেও অনেক স্থলে কর্প্রকারকের চিহ, 
থাকে না। যথা--ছধাবত ফুনদ্দ নেকবখত 

এখতিয়ার" । খত দরওল্জারে! ছওআবম নমা?॥ 

ইত্যাদি স্থলে ছখাবত ও খত] ছুই পদে কর্খ- 

কারকের চিহ্ন নাই। পাসাঁ ভাষায় অন্তান্ত "ছলে 

কম্মকারকে 'রা? হয়। যথা 'নিগাহদার মারা 

জে রাহে খতা এস্থলে মারা অর্থাৎ আমাকে। 

এ "রা হইতেই হিদী ভাষায়ও কোন 
কোন স্থলে কর্মকারকে “রে” দেখা যারা? এ 

বু হইতেই বাঙ্গালায় কর্্মকারকৈ «রে' হই- 
য়াছে। যথা, “কাংত ন বিদেস হি বহর ভুলে”? 
এখানে িহুর' র অর্থ বহুকে] | অর্থাৎ বধৃকে ॥ 

হিন্দি ও পারতে করণ অন্প্রদানের ফোন্ 
বিশিষ্টতা নাই। হিন্দির পঞ্চমীতে “সে কি 
প্রকারে আফিল, তাহা শ্থির করিতে একটী 
হর রহ্স্ত প্রকাশিত ছ্ইয়া পড়ে। পার 
ভাষায় অপাদানে “আজ” ব্যবহৃত হয়; 
প্মাজ' অপাদানবোধক শব্দের পুর্বে বৈসে। 

ঘথ), “আজ তু” ইহার অর্থ "ভুঝ লে? অর্থাৎ 

তোমা হইতে ; “আরজ বাজিয়ে? ইইবর অর্থ 

থাদী সে' অর্থাৎ খ্যাল হুইতে- এক্ষণে বৃদ্ধি 
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কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সংস্কৃত. বা হিনিতে রত নিবন্ধনই উহাদের ্স্থাফিতেও, বৈপ- 

বিভক্তি শবের উত্তরে প্রঘুক্ধ হয়,ঞএখানে শব্দের রীত্য খটিয়াছে ; তঙ্জন্তই উহাদের অপাদান 
পুর্বে প্রবুক্ত হুইল কেন; ইহার উত্তরে আমর] | চিহ্ন তদ্বোধক শদ্দের পুর্বে প্রযুক্ত হয় । শুদ্ধ 

বলিব ঘষে ক্রটাইত রহস্ত ! অপাদান নহে? 'ষ়ী সপ্ডমীও এরূপ পুর্বে, 

হিনুমুসলযান সর্ব বিষয়েই বিপরীত ] প্রঘুক্ত, হইয়া থাকে। ... 

ভাবাপন্ন। হিন্দুরা যাহা করে, মুদলমানের। যাঁথা হউক, পারস্য ভাষায় উ্ত 'অপাদান" 

প্রায়ই তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে । র বোধক “আজ” কোন কোন স্থলে আলেক 

* তাহার কম্মেকটা নিদর্শনও প্রদর্শন করা যাউক। । রহিত হইয়া কেবল “জ' ব্যবহৃত হয়; 
হিন্দুরা বস্্ের চারিখুট একত্রিত করিয়া পরিধান ; “জ' জে হইতে জাত বলিয়া, উহাকে “জে 

করে, উহার! চারিখুট আলগা রাখে? হিন্দুরা | উচ্চারণ করিতে হয়, এ “জে হইতেই হিন্দিতে, 

পুর্ব মুখে গ্গান করে, উহার পশ্চিম মুখে; “সে? হইয়াছে | ষথ। 'জে রাহে” ইহার অর্থ 
গোসল দেয় ও হিচ্দর একাধাতে বলিদীন, রাহাসে অর্থাৎ রাহ! হইতে । 'জে বেদাদ,' 

উহাদের ঘশ পনর ঘ্আঘানে জবাই 31 ইহার অর্থ ব্দোদ সে অর্থাৎ জুলুম হইতে : 
হিন্দুরা কদলী ও পদ্বপৃত্রের ব্যস্ত ও উত্তান- ূ এস্মলে ইহাও বক্তব্য, যে হিন্দিতে কোন 

দ্বিকে অন্নাদি ভোজন করে, উহার! এ এ ূ কোন শ্ছলে অপাদ্ানার্থে তে? হয়; উক্ত তে? 

গ্রত্রের উত্তান ও ব্যস্তদিকে আহার করিয়া সংস্কৃত পপম্যাত্তসিল্ হইতে গৃহীত ) যগাঃ 

থাকে। হিচ্ছরা শ্বশ্র ও ওষ্টলোম রাখে নাঃ: গ্রামতঃ-শ্রামাৎ» ইহারই হিন্দী গ্রামতে ; 

উহবারা রাখে; হিন্দুরা মস্তক মুগুন করিলেও ' গৃহতঞ্চ হিন্দি গৃহতে ; উদাহরণ ঘখ1-- 

মস্তকের উদ্ধীভ(গে অত্যন্প শিখা রাখে, উহার! ূ না রে রি রা বুরো 
ডাকা, ত । মস্তকের সর্বত্রই কেশ রাখিলেও সেই উর্ধধ দীপক 7 টা 

ভাগটী কামাইয়া ফেলে । হিন্দুরা ঘাহ করে, ূ করন ভিত দাও ্ 

উহার! কবর দেয়; ইহাদের একটী ধর্ম্রপত্বী, 1 অর্থ_-সতের স্বমৎ পুত্র, কিন্বা অজতের 
উহাদের চারিটী ধর্মপত্থী $ হিন্দুর বিধব1-বিবাহ ! সং পুত্র হইতে পারে। প্রদীপ হইতে কজ্দ্ল 

শান্তর নিষিদ্ধ, উহ্থাদ্দের বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ;; উৎপন্ন হয়, এবৎ কর্দম হইতে পদ্ম জন্মে । 

গোমাংস হিন্দ ব্মখাদ্য, উহাদের থাদ্য নৃপ প্রতাপত্েহ দেসষেৎ | 
হিচ্ছর কর্ণবেধ, উহাদের ত্বকৃচ্ছেদ ; হিন্দুর] ৰ রট্হ দুষ্ট নহি কোস্বু। 
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প্রগট তেজ দিদেস কো 
আসলে বৈমষে, ভোজনপাত্র মাট়ীতে 
ই টা রা টা চা । তিহাহ তিমির নহি হোক | 

হারা আগিত্তে বসে, তোলনপাত্রের শিক্ষে | অর্থ_ক্সাজার প্রতাপে দেশমধ্যে কেহ তুষ্ট 
খানচায় বিছাক্জ) খ্আমর। বাম দ্বিক হইতে থাকিতে পারে না, হুধ্য কিরণ বিস্তার করিপ্ে, 
দঘ্বক্ষিণে পিক খাই, উহারা দর্ষিণ হই তখায় অন্ধকার তিষ্টিতে পারে না। এস্থলে 
বামে পড়িয়া আইসে; আমাঘের পুস্তকে যে দিক | 'কীচ তে? ও 'প্রতাপতেং, উগ্র অপাধানে 
প্রথম, উহাদের কেভাবে দেইখানে খতম। | ?তে? হইয্াছে, জী তে হইডেও কাধকেনে' 
আমর! বলি মন দিয় শুন, উহার বলে, জের! | “সেঃ হওয়া ব্মসত্তব নহে 1 
কাগ ধর কর চুলা ১ সর্ববিষ্য়ে গধন্িধ বৈগ- ].  আীঅগয়ত্ষার বিদ্যাবিনোদ। 



বাঙ্গালা ভাঁষার উৎপত্তি। ৬ 
শিক 

গন্ধ এই প্রাচীন প্রয়োগের উপর নির্তর 
করিলে চলিবে লা! এবস্ত,ত প্রয়োগের বর্ত- 

মান কালেও সমধিক প্রচলন দেখা যায়। 

হিন্ুস্থানী পণ্ডিতদ্বিগের মধ্যে অনেকেই অদ্বা- 

পারদিক ভাষ। দিল জেন্দ নামে আখ্যাত 

হইয়া থাকে। উহা বৈদিক গু! নব্য সংস্কৃত 

হইতে অমুত্পন্ন । নব্য পারসীক সংস্কত ও 

প্রাকৃত হইতে সংগঠিত । বোধ হয়, ছুই সহজ 
পিও অপাদানার্ঘে “ষে” অপেক্ষা “তেই অধি- [ বঙসর পুবের নব্য পারসীক ভাষার জন্ম হইয়! 
কতর ব্যবহার করিয়া থাকেন । পাতিয়ালার 

মহারাজার অন্ততম মভাপগ্ডিত মদীয় অধ্যাপক ূ 

পুজ্যপাদ ভীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দিগিজয়ী মহা" | ভাম্বার তাষ্কাঁলিক কোন 

শয় ততে' তিগ্ন ভ্রমেও কখন “সে” ব্যবহার | দ্বা্গোচর হয় না। 

করেন না । তাহার মত্ত, "তের অপভ্রংশেই । 

সে হইয়াছে। যথাসাধ্য অগডর্ট শকের | 

ব্যবহার পরিহার করাই কর্তব্য । 'ঈদৃশ দিপ্রি- 

জমীী পণ্ডিতের কথায় আম্মাবান হইতে 

হইলে অবশ্ঠই “তে? হইতেই “সে? হইয়াছে, 

একথা স্বীকার করিতে হয়। ফলতঃ) এ ও 

কিছু অপ্রানাণিক নহে । যাহা হউক, "আজ 

হইতে "জে? ত২পরে “সে”, অথবা “ত$? হইতে 

থাকিবে । ততকাজে উহ পারসীক নামে 

আখ্যাত হইত কিনা বলিতে পারি না। উল্ত, 
গ্রন্থ আমাদের 

তজ্জন্ত কেহ কেহ অন্ত- 

মান করেন ষে, তত্কালে উহা? কেবল মৌধিক 
। ভাষাই ছিল। গ্রান্থাদি হওয়া দূরে থাকুক, 

লিপিকাধ্যোব রা পারস্যভাষার বর্ণমালাও 

ততৎ্কালে প্রচলিত হয় নাই। কারণ পারসীর 

আজলেফ, বে, পে, তে, ছে, টি আলেফ, 

বে, তে, ছে হইতে সংগৃহীত, এবং আরবীর 

ঘালেফ) বে, তে, ছে, ইরাশী বাঁ হিক্র ভাষার 

আলেফ, বেত, ভে, গিমেল, ড্যালেখ হইতে 
“তে? তত্পরে “মে”, উভয়ই তুল্যমন্ত্র, তাহাতে | সমানীত,তাহা একেবারে নিঃসনদিগ্ধরূপে প্রমা- 
সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে, পাঠকবর্ধ যদি পারস্তভাষার এ; 

আপাদানীয় কআজ' কোথ। হইতে আদিল, ছারিট অধিক বর্ণ সৎ 

একথা লিজ্ঞাস! করেন, তজ্জন্ত তাহার উত্তরও ৃ 

এন্সলে বলিয়া ঈ্লীখিতেছি। সংস্কতের পঞ্চমার 
বিভক্তি "ন্, ।,'ওসে'র ও” ই থাকে “অন্; । 
ঞঁ অস্'ই পারস্য ভাষায় আলেফ দ্বারা লিখিত 
হওয়া 'আম্” হইয়া কালক্রমে “আজ? হই- 
যাছে। সুতরাং, উহ্ধারও মুল সংস্কত মধ্ো 

জানিয়া রাখিবেন। পৃথিবীত্েত সংস্কতই 
আদিয ভাষা। যাবতীয় ভাষার মুলেই যে 
সংস্কৃত আছে, তাহা আমরা সাহসপুর্ধবক 
বলিতে পারি, 

পারসীক ভাষা অতি প্রাচীন। ইহ ছুই 
ভাগে বিভক্ত । প্রাচীন এবং নব্য। প্রাউখন 

৬১ 

নিত হইয়াছে । হিক্রর বর্ণমালা! হইতে আরবীৰ 

বর্ণমাল| সমু্পন্ন হইলে, তাহাতেই ছুই 
 কবিয়া * পাবসীর 
চন ০০০০০ পপি ৮৮ পপ 

পারসিক ভাবারশ্র (পে), ভে (চে ও. 
ঠ রে এই তিনটি বর্ণ অধিক আছে। 
আরবিক ভাষাম নাই। পারপী সংস্কতজাত 
বলিঘ্বা তত্তদুন্চারণ বিশিষ্ট বহুল শব্দের সমা- 
বেশ শ্রযুক্ উহাতে প্র তিনটি বর্ণের অব- 

তারণ! ঘটিয়াছিল। হিক্রু ভাষায় তে (পে) 
আছে । কিন্তু উহা! হইতে আরবীতে না 
আমার কারণ কিছু বুঝা যায় নাঁ। চে বান্জে 
এইরূপ উচ্চারণের বর্ণ হিক্রতেও নাই । 
স্বতরাৎ আরবীতেও আইসে নাই। হিক্রন্ 
আলেফ, বেত, ভেথ, গিমেল হইতে গ্রীক 

ভাষার আলফা, বিটা, গশ্মা, ডেপ্টী। গৃহীত, কি 
গ্রীক হইতে হিক্র গৃহীত, তাহার এখনও 

। স্থির নিশ্চয় হয় নাই ; তবে অনেকের অনুমান 
ৰ যে হিক্রই প্রাচীন । 



৬৬ 
বর্ণমাল। হইল। তদবধি উক্ত ভাষা শ্রী বর্ণ- 

মালায় লিবিত হইস়! গ্বওস্ত্র ভাষা বলিয়া! পরি- 

গণিত হইতেছে । কিন্তু এই সময় কখন, 

তাহার নিশ্য় করাই স্ুকঠিন। অনেকে খ্ুসার- 

বিক ভাষার বয়ঃক্রমূ পঞ্চতশ_কি ষোড়শ: শতা- 

বীর অধিক স্বীকার করেন না। আবার, কেহ 

কেছ বলেন, উহার বয়ঃক্রমণ্ড পারসীর ন্যায় 

ছুই সহত্র বৎসর হইতে পারে। তবে মহম্য- 

দের সময় হইতেই উহার বহুল প্রচার ও 

অন্গপ্রত্যগাদিতে হুমৌষব পরিলক্কিত হই- 

ডেছে। আমরা একথা স্বীকার করিলেও 

করিতে পারি, তবে. আপত্তি এই যে, আরবী 

হ্বাঙ্গালালাহিতা-দমালোচনী ॥ 
এসপি ৯০ ০ পা স

ু টপ লাক রঃ ্ পাক ০০০১ ০২৬০৯ 

নাই। এতত-প্রহ্যুতরে আমাদের বক্তব্য এই, 
যে, যদিও তজ্জপ উচ্চারণ সংস্কৃত মধ্যে নাই 

সত্য, কিন্ত আরবী বর্ধমালয় উক্তব্ূপ উচ্চারণ 

বিশিষ্ট কোন কোন বর্ণ থাকাক, সংস্কৃত শব্দ- 

গুলি সেই সেই বর্ণে লিখিত হইয়। কালক্রমে 

সেই আরবীয় বর্ণেরই উচ্চারণ পাইয়াছে। 
উদ্দাহবণ-শ্বরূপ কয়েকটী শব প্রদর্শন কর! 

গেল, তদ্ধশনে আমাদের বাক্য কতদূর সন্গত 
তাহা পাঠকবর্থ বুঝিতে পারিবেন । পারমিক 

জাদ (29) শব্দ'সংস্কৃত জাত হইতে গৃহীত%&। 

সংস্কৃত বর্গীয় জকার ও পারসিক জিম উভয়ের 
উচ্চারণ একরপ। এক্ষণে উক্ত জাদ শবটী 

ভাষা সকরি,সকজি, ফাঁরমী, পহেলভী , জাবলী, € জিম ছ্বারা লিখিত হইলেই সংস্কতের ন্যায় 

দরি, আরবী ও তকি প্রভৃতি আটটি ভাষার | উচ্চারণ হইত বটে, কিন্ত, তাহাতে ১ (জাদ), 

সংমিশ্রণে সংগঠিত, ইহা হুবিজ্ঞ মৌলতীগণ | 9(জাল) (জো) প্রতৃতি বর্ণের কোন স্বার্থকত। 

একবাক্যে স্বীকার করিদ্পা থাকেন। এই কথার 

উপর নির্ভর করিলে ত সকল ভাষার বয়ঃক্রম 

আরও অধিক, এমন কি আড়াই হাজার বত" 

পরও হইতে পারে । এ সকল ভাষা অত পুরা | 

থাকে না; এজন্য কতকগুলি বগ্গায় জকারাদি 

সংস্কৃত শব্ও পারসীতে ৮ (লাদ) প্রভৃতি 

দ্বারা শিখিত হইয়া, কালক্রমে তন্তৎ বর্ণেরই 

উচ্চারণ প্রাপ্ত হইম্বাছে। প্রাকতঞ্জকাশ।দি 

তন নহে ; আমরা কোন ক্রমেই আবনবীকেও | গ্রন্থে "ভ্রুণ ধাতুর খরিদন' আদেশ দেখ। যায়। 

তত পুরাতন বলিতে সাহস করি না। পনর 

কি ষোল শত বৎসর হইলেই যখেষ্ট। ইহার 

ছুই চারি শত বসন পূর্বে পারমিক জন্ম- 

হণ করিয়া কেবল লোকের মুখে মুখেই 

থাকিত ;না হয় ত জেন্দ বর্ণমালায় হুশো- 

ভিত হইয়। গ্রন্থাদিতে বিরাজ করিত, ইহাই 

আমাদের ধারণা । 

'আবমরা পূর্বেই ' বলিয়াছি, সংস্কত হইতে 

পারসিক ভাষার উত্পন্তি। আমাদের এতাদৃশ ; 

বাক্যে হয় ত অনেকে বিস্মিত হইয়া! বলিবেন, 

যনি তাহাই স্বীকার করা খায্স। তবে পারসীতে 

&ঁ খরিদন' পারসীতেও ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 

প্রাকৃতিক থরিঘনের'উচ্চারণ পারষীর ₹৮/(কাফ) 

ও $ (হের) ন্তায়। কিন্ত এইস্থক্কোও উত্ত ছুই 
বর্ণ দ্বারা পিখিত না হইয়। পুর্-কারণ-বশতই 

৫ (খের) দ্বারা লিখিত হইয়াছে । পারসীতে 

সংস্কৃতেতর উচ্চারণ হইবার এতদ্বাযতীত অন্য 

কোন কারণ নাই। 

আমরা, ইতিপুর্থ্মেই পারমিক বিভক্তিুলি 

* সংস্কৃত "জাত? হইতে প্রান্ত 'জাদ'। 
উল্ত 'জাদ? পারসীতে কিছুমান ও পরিবর্তিত না 
হইয়া অবিকল ব্যবহৃত হয়। অতঞ্ব, আমরা 

সংস্কাতেতর উচ্চারণ কোথা হইতে আসিল ? 2. ধূর্ষ্ বপিয়াছি, যে অংস্ত ও প্রাকৃত হইতে 

খে, ৮৬৪ জখদ, এ জাল, € স্মংখেশ, £ গায়েন, $ পণরসিক ভাধার উতৎ্পপ্ধি, এই গার গান্ধটাও 

কফ, ইত্যাদির উচ্চারণ ত, সংস্কৃত ভাষায়; তাহা অন্ততম উদ্দীহরণ। 



নাঙ্কালাভাষার উৎপ্ডি ] ৬৭ 

পারসী 
য়াছি। এক্ষণে নিম্নে কতকগুলি শন্দ প্রদর্শন ত্রাস **" .,. তরস্ 

করা ঘাইতেছে, তদ্দুষ্টে পাঠকবর্গ জানিতে এইবার আমরা পারগ্ততাধার কতকগুলি 
পারিবেন, উহ্থারা কোন্ কোন্ সংস্কত শব | ধাতু নিয়ে উদ্ধত করিতেছি; সংস্কৃত ধাতুর 

হইতে সমৃৎপন্ন হইয়াছে। সঙ্গে উহাদের কতদূর ত্বনিষ্ঠত1 তাহা পার্থ 

সংস্কৃত ভা জাত ডিন প্রতিপন্ন করি- হস্কৃত রা রি 

সংস্কৃত ৫ ৮, পারসী সংস্কৃত ধাতু দর্শন করিলেই সহজ্জে উপলব্কি 
যুবন রঃ ,** জুআন হইবে। 

নর *** নর পারসী সংস্কৃত * 
ক্দ্ঝ গরম স্তাদন্ ৮ ্ান 

অশ্ব অন্প পুকতন ৪ পচন 

আপ »** আব মরদন *** মর্দন 
নাম ** লাম দাদন দান 
পাদ পদ চরিদ্বন চরণ. 
শুষ্ক থুক্ষ দবিদন " দ্ববন 
জাত রর জাদ দরিদন ঘরণ 

বাত *** বাদ শনুদন শ্রবণ 
বাহু 5৪৬ ** বাজ গ্রফতন নী হন গ্রহণ 

নৌ পচ *** লাও ভুদন তবন 

এক ০০ করদন করণ 

দি দে? কুদিঘন কুদ্দন 
পঁঝ পঞ্ত ঘমসিদন ৪ ৫৯ ঘধণ 

ষ্ষ, রি 5 পুরছ্িদন *** প্রচ্ছন 
বত হণ তপিদন * তপন 
দ্র *৬০ তর রুহিদন রোহণ 

আষ্ট হষ্ট » খরিদন রঃ র্ 
দশন্ ত** *** দহ খনিদদন খনন 
বিৎশৎ বিট, কনিদন রর কর্ধণ 

বলার ৮৮, মার সাপতন না আপন 

' ঘব ৯ *** বু বরশতন্ কক ৭ বর্মণ 

পৰ্কণান্গ ৮* * পাক্বান পারিদন পারণ 
বিধায় ৫৯৪ «৯ ওদ] পরক্তিদ্দন গরাচ্চন 

শকুন * ** শকুন তরসিদন ্ ত্রসন 
শোক রা -** সোগ গ্রথিবন রর গ্রস্থন 

ছার *** '** হার  চেতিদল যা ১২ €চতন 



৬৮ বাঙ্গাল। সাহিত্য-সমালোঁচনী । 
পপ 

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ধাতু আছে, | কোথাও “লা? হয়। যথা, লা-চার; লা-জবাঁব, 
যাহার সংস্কৃত বা প্রাকতের সহিত এ্ক্য হয়, | লা.পরোআ। 

বাহুল্য ভয়ে আমরা মে সকলের নির্দেশে এইবার জমাসপ্রকরণের বিষয় উল্লেখ করা 

নিরস্ত হইলাম ; এক্ষণে প্রত্যয় বা সমালা- | ধাউক । ্ 

দিতেও ইহার সহিত সংস্কত ও প্রাকতের ১। সংস্কতে যেরূপে ঘন্বসমাস হইয়া 
কত দুর নৈকট আছে, তাহাও প্রদর্শন করা; থাকে, পারসীতেও ঠিক তদ্রপে হয়; যথা)রাত- 

বাইতেছে। দ্বেন) সোবেহ-শাস্ষ; খায়ের-খযরাত ; আ- 
এ. ১1 সংস্কৃত 'স্ত্যর্থক মত প্রাকৃতে মস্ত | পক-মাশক ইত্যাদি । 

হয়; উহা? হইতে পারসীতে মন্দ হইয়াছে । ২। কর্খধারয় সমসও ঠিক জংস্কতবৎ ; 
যথা, আকলমন্দ,দৌপতমন্দ,হে।শমন্দ,ইত্যাদি |; যথা)খোশ-খত ? সোফেদ-গাঁও ; শেকেত্তহাল ) 

২। সংস্কৃত ঈয় প্রত্যয় পারসীতে ঈ | ব্দ-নসীব ইত্যাদি । 

হইয়া থাকে। যথা, দেশীক্লদেশী, বেলা- ৩। বন্ধুত্রীছি সমাস-নিষ্পন্ন শব সংস্কতে 

তীরলবেলাতী, বনারসীয়-বনারলী, দানা | বিশেষণ; পারসীতেও তাহাই । যথা, হু 

পুরীয়--দানাপুরী । শকল) গুল-বদন; খর-গোস; নেক-বখত 
৩। সংস্কৃত বৎ প্রত্যয়াস্ত শব্দের প্রথমীর | ইত্যাদি। 

“বান্? ছার] শক নিষ্পুন হয়। যথা কোচবান্, | মাসের দ্বিতীয়া-ভৃতাষাধি বিভাগ আছে; 

দরবান্, গাড়ীবান্ হত্যাদ্ি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নির্দেশ শা করিয়া আমর! 

৪। সংক্কত হুর রজ আদেবলঃ। কেবলমাত্র কয়েকটি ততৎ্পুরুষের উদাহরণ 

অথাৎ, রজলস্ প্রভৃতি কতকগুলি শন্দের | দিতেছি । যথা, খোদা-পৰুস্ত, ছুর-বীন, নেশা- 

| 

] 

| 
] 

| 

র 
একবচনে 'বঙ। স্থানে 'বান্, হয়। পারসীতে এ | ৪। অংস্কতের স্তায য় পারসীতেও তঙৎপুরুষ 

] 

ন 
উত্তর বল প্রত্যয় হন়। এ “বল? পারষীতে ; খোর) জর-বফত ; হারাম-জাদ , শাহ-জহান 

“বালা হইয়া] খাকে। য্খা, কেতববাল, । গাও-খানা) খানা-জাদ ইত্যাদি । * 

মূলাইবালা ইত্যাদি! ইহার প্রয়োগ আজ ৫1 সংস্কতের বীগ্দার্ঘক অব্যয়ীভাঞঝও 

কাল উর্দতেই বেশী বেশী দেখ! যায়। পারলীতে বহুল পনিমাণে পরিলক্ষিত হয়? 

৫। সংস্কৃতে কতৃবাচ্যে কু ধাতু উত্তর | যথা, দত্ত-ব-দত্তঃ কেসত-ব-কেসত, তরহ-ব- 

যণ করিয়! “কার” নিপ্পুশ্ন হয়। যথা, কুস্তকার । । ভরহ'; রঙ্গ-ব-র্ ইত্যাদি । 

উত্ত “কার? ঠিক এঁ অর্থে পারমীতে 9 ব্যবহৃত ৰ পারসী কায়ধ] বিষয়ে আর অধিক লিখিবার 

হইয়া থাকে। গা, পেশকার, বদকার, পাস্স- : আবশ্যক নাই। জন্প্রতি অন্তরপ ছুই চারিটী 

কার। এ 'কার'ই আবার স্থানবিশেষে "গার, সমতা প্রদর্শন করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব। 

বাখ্গর হয়। যথা, খেদমতগার। গোনহপার, | পারসী ভাষার নিয়লিখিত' ব্যাক্যাংশের 'সহিত 

কারিগর ইত্যাদি । হস্কতের জম্তা প্রদর্শিত হুইতেছে.। 
৬। সংস্কৃত ন ও বি পারদীতে না ও | পারপী সংস্কৃত দি, অর্থ 

বেছয়। যথা, না-তমাম, নারাজ, না-দোরস্ত, ৃ ভজিজত অজিজ-তে অজি তের। 

বে-হদ,বে-আনদাপ,বে-হোশ | ধী না কোথাও নগশৎ্ :  নাগচ্ছৎ ন্ গ্িককা 
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সংস্কত উ্দ, অর্থ | চিহ্ন হইয়াছে, তাহ] আমর উওরে প্রকা” 

মুন মাকুন (প্রা) নকর শিত করিব। 

মবাশ মা ভূল্, মাত হো পারমিক ভাষার এই “এ' প্রাকৃত ভাষার 
আরমন অয়ি মনঃ রে মন ষঠীস্থানীয় এ? হইতে গৃহীত। যথা, অজ্জাএ 

কুন্দ কুণদ (প্রা) করে সন্দাএ ; দেবদাএ ; গিহীদাএ ইত্যাদি । অত- 

নিস্ত নান্তি নাহি এব হিন্দির সন্বঘ্ধার্থক 'কে'র মুল প্রাকৃত বা 

অস্ত অন্তি হৈ পারসিক যে কেন ভাষাকে বল! বাইতে 
নামশ নাম-অস্য নাম উসকা | পাবে। ৪ 

রোজগাঁরশ রোঁজগারোস্য রোজগার উসকা রস্য ভাবার সপ্তমীতে কোন কোন স্থানে 

আয় বছর অঘ্বি বচ্ছর (প্রা) আয় লড়ক। | “দর”? ও কোন কোন স্থানে "বর" এবং কোথাও 

নয়াইদ নায়াতি ন আত! | ৰা 'পর? হয়। যথা, 'বর উমর” ইহার অর্থ, 

করধ (আ)করোৎ্ * কিয়া | উমর পর; “দর জহান? ইহার অর্থ,জহান 'ম; 

যাব আগ পাবে পর করম? ইহার অর্থকরম মে; “পরতো ইহার 

সংন্কত হইতে যে পারসিক ভাষার উৎপস্ডি 

তাহাত এক রকমে প্রতিপন্ন হইল। পারসিক 

বিভক্তি হইতে হিন্দির বিতক্তি গৃহীত,তাহারও 

কয়েকটা প্রদর্শন করা গিয়াছে? এক্ষণে অবশিষ্ট 
গুলি প্রদর্শিত হইতেছে । 

| 
হিন্দিতে যঠীর 'কে' পারসিক্ক 'এ' হইতে | 

হইয়াছে। সম্বন্ধ ভর বুঝাইলে পারস্ত ভাষা 

তদ্বোধক শব্দের পুর্বে 'এ' বৈষে। উহা কোন 

অক্ষর দ্বারা লিখিত নয; একটা চিহ্ু ঘ্বারা 
প্রকাশিত; উহাকে এজাফত বলে। ষ্থা, 

কমন্দে হবা' ইহার অর্থ, হাওয়া কা ফাদ। 

রাহে খতা” ইহার অর্থ,খতা কে রাহ; “বাজিয়ে 
রোজগার, ইহার অর্থ, রেজগার কা বাজী। 

এই “এ? কেবল চিহ্ছমীত্র বলিয়! অনেক 

সময় পাঠাদিতে ব্যতিক্রম খটিত,এজব্য প্রথমে 

হিন্দিতে উহার সহিত ব্ণমালার প্রথম অক্ষর 

ক" যোছ্ন্ু। করিয়া কে হইল । যেমন, আপ 
কেলিয়ে। তদবধি উহা! হিন্দির সম্বন্ধে ব্যব- 

হত হইয়েশআসিতেছে এবং উহার কা” "কী; 
তেদও উহ। হইতে ভদ্দপন্ন হইয়াছে । ক্রেমশঃ 

উহ্! হইতেই নানা ভাষার নানান্ধপ সম্বন্ধ- 

পাশা াীশীীস্পটি 

অর্থ, তুপর। উক্ত দ্র” ও "বর? হুইভেই হিন্দির 
পর বলিলেও বলা যায় । তদ্বতীত “পর ও 

পারস্য ভাষায় আছে । উহাই হিন্দিতে সাক্ষাৎ" 

পে ব্যবহৃত হয়। আবার, হিদ্দিতে কোন 

কেন স্থানে সপ্তমী স্থলে 'মে' হইয়া থাকে । 

উক্ত 'মেও পারস্য ভাষা হইতে সংগৃহশত। 
“দর ও “বর” ভিন্ন পারলা ভাষায় সপ্তমীতে 

কোন কোন স্থানে ব হয়; যথা, 'বনামে' 

ইহার অর্থ, নাম মে; “বদ্রগা' ইহার অর্থ 
দরগা মে ;“ব খাক” ইহার অর্থ খাক মে। উক্ত 

'বঃ “বে? হইতে জাত বলিয়া এ “বে? হইতেই 
"মে? হইয়াছে । অথবা, প্রাক্কৃত সুত্র “ডেশ্রি? 
দ্বারা প্রাকুতে সপ্ুমী স্থানে "মি হয়; উহা 

হইতেও হিনির 'মে' হইতে পারে ।'এবমাদিক 

বহুবিধ কারণ ঢুষ্টে জাপা বায়, যে, অতস্বাভ, 

প্রাকত ও পারসিকঁ ভাঙা দ্িলিয়া হিন্দি 'ভণষ। 

হুইব্বাঞ্ছে। 

ভআমরাভ পূর্বেই বলিয়াছি, 'যে অগ্নন্তন 

ভাবা প্রাক্ষ ভাষার শব্দাদির নানারূপ চিত্ত 

পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । কোন ক্রুগেই এই 

লিক্বমের ক্মন্তথ। হইবার জে দাই । এই আপ 
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হার্ঘয তি পারা ভাষা সংস্কৃত, | হিতে আবার বহুদংখ্যক ইরানি শবও 
প্রাকৃত, ও হানতে অংস্কৃত, প্রাকৃত, পারদী | প্রবেশ লাভ করিতেছে । প্রাচীন হিন্দি 
ভিনেরই ব্হতর লক্ষণ বরমাবেশু পরিলক্ষিত | গ্রন্থের মধ্যে তুলসীকৃত রামায়ণ, লল্লজী- 

হইতেছে । অতএব, ছিন্দী উক্ত ভাবা ত্রঘজাত | প্রণীত প্রেমসাগর, ব্রজবাসীদাস রচিত ব্রজ; 

বটে, তাহাতে সংশস্ব নাই। ূ বিলাস, প্রিয়ধাস বিরূচিত ভক্ত মাল, বেতাল 

প্রথম প্রথম হিন্দি ভাষায় দুই চারিটী | পঞ্চবিংশতি,তুলসী সত্ই প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষ! 

সংন্কৃতধাতুঘটিত সংস্কু ত পদও দটিগোচর হইত, বিভক্তি শুন্য সংস্কৃত বলিলেও চলে । আমরা, 

» কিন্তু কাজক্রমে মেগুলি বনপান্তর প্রাপ্ত হই. প্রত্যেক গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞঝিৎ উদ্ধৃত 
স্লাছে। আমরা, কবি তুলসীদাদকৃত রামায়ণে । করিয়! পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে নিলে প্রকটিত 
দেখিতে পাই । করিলাম । * 

সহিত 1বদেহ বিলোঁকহি রাণী! তুলসী কৃত রামায়ণ. 

সিন্ধু সম শ্রীতি ন জাতি বখানি ॥ 

রামহিৎ চিতব ভাব জেহি সীয়া। 

সো সনেহ সুখ নহি কখনীরা ॥ 

উর অন্ুভবতি ন কহি সক সোউ। 

কবন প্রকার কহৈ কবি কোউ॥ 

ইত্যাদি স্থলে জীতি (ঘাতি ), কথনীয়া, 
অনুভবতি সংস্ক তধাতুকটত সংস্কত পর্দ। 
হিন্দিতে,উপমাবাচিক সংস্কত ইব শব কোথাও 

কোথাও দেখা ঘার ; যথা, 
“কৎছুক ইব ব্রহ্মাণ্ড উঠাউৎ ॥ সকোৎ 

মেরু মুলক ইব তোরী॥ ইত্যাদি । আবার, 
জীতহ্ু সমর সহিত ছে 'ভাই'॥ “পদ 

সরোজ মেলে ছৌ ভাউ” ॥ ইত্যাদি স্থলে দুটি 

'ছো” পদ অবিকল সংস্কৃত । 
তু ছল বিনয় করসি কর জোরে'। ক ্* এ 

দেব্দনুজ ভূপতি তট নানা ॥ 

সমবল অধিক হউ ব্লবান। ॥ 

জয় রঘুবংশ বনজবন ভানু । 

গহন দনুজকুল দহন কানু ॥ 

জয় হুর বিপ্র ধেছু হিতকারী । 

জয় মদমোহ্ কোহ ভ্রম্হারী ॥ 

রস ঈং রর 

অতি গহগহে বাজনে বাজে! 

সবহি মনোহর মঙ্গল সাজে ॥ 

যুখ ষথ মিল সুমুখি স্বনয়নী। 

করহি গান কলুকোকিল বয়নী | 

সুখ বিদেহ কর বরনিন জাই। 
জন্ম দরিদ্র মনহং নিধি গাই ॥ 

এ স্থলে 'করমিকে সংস্কৃত কিরোষি' 

বলিলেও চলে। এগুলি হিন্দির সংস্ক্ত 

জাতের পরিচয়স্ছানীয় | 

প্রাচীন হিন্দিতে কেবলমাত্র পাঁরসিক 

বিভক্তিগুলি যাইত, উহ্ার শব্দগুলি অধি- 

ক্ষাংশই সংস্তত ও অত্যঙ্স প্রাকৃত । কিন্ত 

নব্য হিদিতে ভুরি ভুরি পারদী ও আরবী শষ 

মিশ্রিত হইয়াছে। তগ্যতীত পধকালকার 

সরদ চত্দ নিংদক মুখতীকে | 

নীরজ নয়ন ভাবতে জীকে ॥ 

চিতবধন চারু মার মদ হরনী। 

ভাবতি হুদয় জায় নহ্িং বন্ধুদী ॥ 

কল কপোল শ্রতি কুগুডুল লোল!। 

চিবুক অধর হুদ্দর মুদুবোল॥ 

কুমুধ বন্ধুকর নিদদক ছা! 

ক্রনুটা ধিকট মনোহর গাঁষা ॥ 



বাঁদালাভীবার উত্পন্ভি |. ৭১ 
রাজা পপ. টি দার 

প্রেমসাগর টি ভন্মা লস 

ইতনধী কথা কহ শ্রীশুকদেবজী বোলে, | গ্রামাহাজ উদ্ধার সুধানিধি অধনি কল্পতরু 

কি যহারাজ ! জিতনে রথ হাথী, খোড়ে ও ; বিষ্ণম্বামী রোহিত সিন্ধু সংসার পার কুরু ॥ 
শ্রাক্ষসম উস খেত মেরহে থে,তিচ্কে গব্ন নে] মন্বাচার্জ মেখ ভক্তি শয়ন সর ভরিয়া! 

তে! সমে্ ইকস্টা কিয়া, ওর অগ্রিনে পলভর ; নিশ্বাদিভ্য আদিত্য কুহুর অজ্ঞান ভুহরিয়া ॥ 

মে সবকেো। জলায় ভম্ম কর পিষা; পাংচ তত্ব ্ ্ 

পাচ তত্ব মে মিল গয়ে) উদ্বেখৎ আতে তো৷ | ভক্তিভন্ত ভগবংত গুরু চতুর নাম বপু এক। 

বনে দেখা, পর জাতে কিসীনে ন দেখা কি 

কিধর গয়ে; এসে অন্ুরোৎ কে] মার, ভূমি 

কা ভার উত্ার, শ্রীকৃষণ বলরাম 'উন্তহিতকারী, | মহারাজ! ধশ্ব কী বিচার শুনিয়ে; জো 
উদ্রদেন কে পাস আয় দং্ডবত কর হাথ; জো কোই কিমীকা1 জী লেতা বহ ওঁর জন্ম মে 
জোড় বোলে কি মহারাজ! গাপকে পুর্ণ : ৷ উক। তী জী লেঙা হৈ; ইস পাপ সে 

প্রতাপ সে অহ্রধল মাধ ভগায়া, অবনির্ভয় 

প্লাজ কীজে। ও প্রজাকে তুখ দীজে। 

ইতনা বষ্ন ইনকে মুখ সে নিকলতে হি রাজা 

উগ্রদেন নে অতি আনন্দ মান রাজ করনে 
লগে। ইস মেকিতনে একদিন পীছে ফির 

জবামদ্ধ উতনী হি পেনা লে চট়ি আয়া) ও. 

আসত বলদেব' জীনে পুনি ত্যোৎ ছি মার 
ভগায়া। এ্রজে তেইস তেইস অক্ষৌহিণী গে | 

জরাসত্ধ সত্রহ বার বের চড়ি আয়া)ও প্র 
নেমার মার হঢায়া। 

ইলকে পদ্দরজ ধংদন করত নণসৈ বিস্ব অনেক” 

বেতালপঞ্চবিংশতি- 

ৰ সংসার মে অনেক মনুষ্য জন্ম লেত হৈ, ওর 
মূরতা হৈ; ইসসে জগত মে জন্ম পাকে ধর্ম 

বটোরন। মনুষ্যকো। উচিত হৈ; দেখিয়ে কাম 

ক্রোধ লোভ মোহ বশ হো ত্রন্ষা। বিষুত মহা- 

দেব কি্গু নকিন্তু তৌর সে সংসার মে 'ব- 

তার লে লে আতা হৈ। কিন্ত উনমেগায় 

আচ্ছি ছৈ, জো রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধ লোভ 

সে রহিত ছৈ। 

বেভালপঞ্চবিৎশতির রচনার অন্যান্য স্লো 

অনেক পারসী শব্দও মিশ্রিত আছে। 

পতীবি শপ ব্রজবিল।স তুলসী সম, 

বিষনবিনাশন শুঙুকরন হরনতাপত্রয়শূল। 
চরিত ললিত দন্দলন্দনকে সকল স্ুখনকে মুল |, 

সন্ত শুভ পুরাণ শত জানৌ। 

তাঁপর ওরন নক্ষত্র আনো ॥ 
মাঘ ক্মাস পক্ষ উজিভআারা | 

নমে€ নমো শ্রীরাম প্রভু পরমাতম পরধাম। 
জেহি হুমিরত সিধি হোতইছৈ তুলসী অনমকাম॥ 
রাম বামদিশি জানকী লক্ষণ দাহিজে ওঁর । 

ধ্যান সকল মর্জল করন সুরতরু তুলমী তোর ॥ 
ৃ পরম পুরুষ পরধাম পর জাঁপর ন আন। 

তিথি পঞ্চমী স্থভগ শশীবারা ॥ তুলসী জো সমুঝত জুনত রাম সোই নির্ববান। 
শ্বসন্ত উৎসব দিন জানী। সকল তুধদ গুন জাছু সোরামকাযনাহীন ॥ 
পক বিশ্বমন আনন্দদানশ। সকল কামপ্রদণসর্ধহিত তুলসী কহুহি প্রবীন । 
মন মে কি আনন্দ হুলাসা। জাকে ফোম রোমপ্রতি ক্মমিত অমিত, ব্রন্গাণ্ড। 

ব্রবিলাধ কো স্কনে প্রকাশ ॥ সো দেখত তুলসী প্রগট কমল ছু অচল প্রচণ্ড. 



৭২. বাঞ্জাল1-পাহিত্য-সঘলোচনী | 
সপ 

জগত জননী শ্রীজানকী জনক রাম শুভরূপ। 1 ইতনী বাত কুনতেহি হুরপেন জীনে 

আন্ুকপা অতি অঘথহরন করন বিবেক অনুপ ॥ | পুরোহিত বুলায়”। ঘ্অতি অআানন্দ রহে 

র্ & | জগদীস'। "নিরখি হরখি সব দেহিৎ অসীস।" 
আদিচন্্র চঞ্চল গহিত ভু তুলসী ত্যজি কাম। | ইত্যাদি স্থলে শকার বিচার করেন নাই? 
15 ূ আবার, শুভ, দেশ, বিদেশ, শোভ। ইত্যাদি 

হিন্দি ও সংস্বতের সম্বন্ধ ক দেখান | স্থলে শকার বিচার করিয়াছেন । 

গেল। এইবার আমরা প্রাকৃত ও হিন্দির অন্বম্ধ | . র় 

প্রদর্শন করিব। প্রাকৃতে একমাত্র দস্ত্যসকার তন তি, বহি সনি 

ব্যবহৃত হয়, হিন্দিতেও কেবল দস্ত্যসকার | পান্দীমে নিমদিন রহে জাকে হাড় ন মাম। 
প্রচলিত । তবে আজ কাল, কেহ কেহ খকা- : কাম করৈ তলবার কো! ফির পানীষে বাস ॥ 

রাদির যথা প্রয়োগ করিয়া থাকেন সত্য, | স্তামবরণ পর হরি নহীং জটণ ধরে নহাণং ঈল। 
কিন্তু তুলসীদাম প্রমুখ প্রাচীন করিগণ পন্ধত্রই : না জানুং পিয়। কোন হৈ পৎক লগাএ মদ । 
দন্ত্যসকার প্রয়োগ করিয়াছেন। উদ্বাহরণ সভাবিলাম। 

স্ববপ আমর! কতিপয়গ্রস্থের কতিপয় পঙ্ক্তি লগত নুগত সীতল কিরণ 

নিম্ে উদ্ধত করিলাম। নিস দিন ভুখ ভআবগাহি। 

জিলকে জস্ প্রতাঁপকে আগে । ম।ংহ সী ভ্রম করত্যোৎ 

সী মলিন রবি সীতল লাগে রহত চকোর চাহি ॥ 

কুত্জারমূনি কঠ! কলিত উর ছ্ুলসী কী মাল। কো কহি সকৈ বড়েন ষোৎ 

বুধভকংধ কে হরি ঠবনি বলনিধি বাহু দিসাল ॥ বড়ে বস কী খানি। 
ক “1৯ ্ ভলে! ভলো। সবহখ করৈ 

গুন ফাগর নাগর বর বীর] । ধুমাৎ অগর কো জানি ॥ 
ুৎদর স্তামল গৌর সরীরা ॥ সিরস কুন্গম মড়রাত 

খহ সনি অপর ভূপ মুত্বকানে। অলি ঝুপি ঝপট লপটাত। 
দরমত অতি সুকুমারত। ধন্ধমীল হরি ভক্ত সয়ানে। 
পরসত মন ন পত্যাত ॥ গং সং র্ 

রাধন বান মহাভট ভারে । বিহারী কী সত সই । 
হখ ছুখ এক সমান হৈ দেখি সরান গবহি সিধারে ॥ 

শশা সসীসপাশ ও পীপিপাপপাপাশিশীসপজপাসপপপশাপাশিপাপ্পাপিস্পাসপসিপিপত পাপী শিশি শাশিশশিদি 

পপি পাশপাশি পিপাসা পপাপসপাশা শা াশিস্পাটাপেশিশীসীদপাপশীশাীিা শা 

ঈ. * ক. হরখ সোক নাহি ব্যাপ। 

হিশ্বাষিতর সময় সুভ জানী। * পর উপকার নিহকামতা 

বোলে অভি সনেহ মৃদু বাণী ॥ ,.. উপজে ছোহ নতাপ॥ 
রামায়ণ, বালকাড। সী বানী ধোলিকে 

প্রেষদাগরণ্রপেতা লুরূজী কবি কোথাও মন ক আপা খোজ । 

কোথাও তালব্য শকার স্থালে দস্ত্য সকার লিখি- রন কো সধতল করে 

যাছেন ও আবার কোথাও ঝা তালর্য শকারই আপে। দীতল হোয় ॥ 

রাখিযাছেন বধা, :. ২ " কবীয় কী সাথী 



ঈিঙ্দিনীভীষরি উৎপভি। 

এখনও পদমধ্যে বা পান্ডে অন্ত কর 

পরিদৃষ্ট হইলে পথাণে। উন প্রযোগ অতীব 
ধর । নিয়ে তাহার কয়েকটা উদ্ধাইরিশ প্রদ্ত 

হ্ই্ল। 
নিপটহিহ দ্বিজকবি জাঁলতাং মোহি। 

মৈং ভাস ধিপ্র শুদাউহ তেবাছ ॥ 

কেটাৎ কী উদ জণ্তম 

রধিস্সী খাদহ ধংস 
ককুপ্থ দমার সর্দাব্র। 
চাঙছনান চালুক ছতদক্ 

সীলার আরপ্ভীয়র | 

খানাপাপক্ষ নিকুখভবর 
রাজপাপ কবনীন। 

কানুন আদি দে 

বরনে বস ছতীস॥ 

রাজপুত বংস বর্ধন । 

কাতিক ষরদ চতদ উজিয়াঘা। 

জগ সীল মোহি বিরহিন্ জাবা। 

পরবস্ত মেধ দিপেদ সসী। 

সহি ন সকহিণষহ অগি॥ 

পদমাবত। 
কর খন কে জন্য ধরঈ । 

জো গুক্কেরী দিশা! করঈ ॥ 

কবীর রেখতা। 

শব প্রুড় অংগ অংগ ছবি 

কহাং পায়ো কেহি কেরে । 

? ুরসাগর | 

পূর্ব্বোদ্কত অংশগুলির মধ্যে অনেক স্থলেই' 
তাঁলব্য শকাস্থানে দত সকাৰ প্রযুক্ত হুই- 
যাছে। স্সামধা স্পাই করিয়া নিয়ে সেই সকল 

কুল পির্দেশ করিতেছি । 

পূর্বেক্কত অংশ গুলিতে নিস, স্যাম,ঈস, 
দীতল, সনী, বংস, সিরধ, ফযরমত, পঁরসত, 

মেক, ছতিষ, পয়দ, দিলেস,সকহি হুকর,গ্বাঁন, 

তর প্রতৃতিত্ে শক্ষারবিচার দেখ! যায় না। 

এখলি যে প্াড়ীত-লতব, তাহাতে মার 

সন্দেহ ক্ষি? 

এই গেল এক প্রমাণ, ছিতীয় প্রমান শুই 
নে, প্াান্জে যেগদ আন্যন্ছ খকারি খে অর্ক 
অই বর্দীথত তব ছয়, অচিন হিপিতেও 
তেমাদি অধরাই বগা উকীয ব্যবহাত হই । 

ৃ 

র 

জতেং কাছ মছোাষ। 

পরবতপৈ খোটৈ কু! 

কৈষে দিকটস ভোষ॥ 

সীস জটা পোখী গছৈ 

সেত বন গল মাহিং। 

জোঁদী উদ্গম হৈ নহীৎ 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাহিৎ॥ 

সৌঙত সংগ সমান লোৎ 

যহৈ কইহৈ সব লোগ। 

পান পীর ওংঠ ন বনৈ 

কাজর সৈনন জোগ॥ 

জদ্যপি হম কাব কুটিল 

খরে চাকরী চোর। 

তর্দযপি কুপা ন ছাড়িয়ে! 

চিতৈ আপনী ওর ॥ 

পূর্ববোজি উদ্ধত স্থল গুলিতে জম, জঙন, 

কাজ, জোনী, জোগ,জদ)পি প্রভতিতেজপ্ঃগ্হ 

যকায় স্থানে বধর্ধ জকার ব্যবহৃত হইয়া্ছে। 
এগুলিও যে প্রাফচতসম্তব তাহাভে আব খদেহ 

নাই। আবার কৌন কোন স্থলে ও শষ খুলি 

ঘস্তঃস্থ যকারেও পরিলক্ষিত হয, তখন উইা- 

দিগকে সংস্কৃত অভ বলিলেই চলিতে গাঁধে ; 

কারণ, হিন্দিতে সংস্কৃতও আছে। কীয় 

প্রমাণ এই ধে-- 
প্রাকৃতে খেষন দ্য ও মু্ধপ্য দ্রিবিধ ঈচ্ছা 

রের এন্তয় প্রর্থৎ্,। €কেধলই মুর্ধণ্য গকার 

ব্যবহৃত হয়, হির্দিড়েও ভঙ্রপ উহাদের এধতির 
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অর্থ রসদ বু দ্য মকর হ্যবহাত হইয়া 
ধাঁকে। খল, গন, পানি, গন, ধন, প্রান, 
পল, পুরান, বান্স, বাল, বানী, প্রধীন, কুপন, 
প্রণাম, করন, কানন ইত্যাদি এবং আমাধের 
পুর্বে, অনেকানেক ক্ষুলেই' প্াঠিকবর্গ 
সুষ্ঘপ্য পকার লে ফেবলুই ঘ্্য নকার দেখিতে 
পাইবেন। এতদ্ধ্যতীত প্রারত অনেক শরব্ষই 
হিদিতে দেখা! যায়। নিদধে গুহা একটা কু 
তালিকা প্রত হইল । 

নি ছিন্দি 

জঠেরা জঠেরা 
কহেছি 

কহেছি 

চা সনেছ 

খল 
ঘল 

বু হুমরন 
ছুগণ 

হুদন 

পুশ পুছন 

নহি 
ছি 

সুর মুয়ৃতি 

লহ রা 

৪, দোছা। 
তজন উন 

রা জর (জব) 

ধাবই ধাবই 

সর সিয়, 

দোউি 
দ্বেডি 

খযারাদি ক্সাম্তাই আঁকে) 

রঃ ী 
ধভোছি 

ভম (হোর) 

কান্না 
অতুঙগানা 

সি অক 

বং যা 
কর” ূ কষছে . 

রাগে ? 
ধলা | প্রমান মাহির 

টি । ছিন্ি।: 
আন (অন্য? খা, 

হেহিৎ , রেকি&, 

তুমৎ 
তুম 

রী ০, 
বি (অপ্যর্থক ) ঘি, 

ঙ্ং 
তা 

সক্সধ 
বন্$ 

কু কড়্মা 
সোহণ 

সোফ্ন . 

চন্দ ক: 

পিস 
পি 

হিস হিপ 

ত্ুহ্ তুহ্ 

চি, গং 
সেক্জা বিতর 

নেউর মেপুর 

চোখ চৌী 

পদ্ধর 
পথ্খর 

ছুছা? 
! ছুক্থা 

বিচ্ছু 
বিচ্ছু 

কিসধ 
কিলন 

ইভ চইতি 
বার 

বাহ্ 

তের টি 

সাহবাশ 
সাহজ 

চিন ১১১ 
মে সে " 

টা লাইন 
লছমী লহ, 

জুবাগ দুখান : 

তদতিরিক্তি নিটল
 ৭ গ্ 

| ছিনিতে প্রভলি মাছে, +
দ পরগনার 



হিশ ' ভাঙার 
হইল | খুদে উদার বয়ঃঞ্রম ষন্গদ্ধে কিছু 
বলা গাবভক। হিন্দি ভাষার খম়ংগ্রাম ষন্গদ্ধে 

সাহেখদের গতির ফিছিৎ বিসদৃর্শ | তীহায়া 
খধেন, উচ্থার প্রচলন সহজ বৎসরের অধিক 
ছয় নাই আমাদেরত অনুমান উহা ১৫1 ১৬ 

শত বত্মরের হইবে । এতিৎ-পোঁষপীর্থ আমর! 

ইবন-ব্টু্শার 'তারণ। ভ্র্ণ বিষয়ক ক! গুলি 
এস্থলে উল্লেখ করিতেছি । 

* বাম আলা-উল মূলকের্থ সহিত তারণ। 

নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম । শ্ছানটা প্রশস্ত, 
বমণীর্থ এখৎ চতুর্দিকে শ্রাচীর-বৈষ্টিত। এই 
আুঞপত্ত ধর মধ্যে মশুষ্যাদি জাব-ভাক্র পাষাপ- 

ধ়্ প্রতিযুর্তি অমস্তাৎ বিহ্ষিগত রহিয়াছে । 

নগরের অধ্যস্থলে এক সুবৃহৎ সৌধ মধ্যে 
শিলাময় কোন অহাপুক্ষষ মঞ্চোপরি অমাসীন। 

ঘধলউল মুলক বিলিলেন, এক সময়ে এই 

গানটা গুপমুদ্ধ নগরী ছিল। কশ্মদোষে বধি 
বাসীর দকলেই এককালে পাধাণময হুই- 

বাছে। প্র ইহারজ্ধবংসকাহিনী হিন্দি ভাষায় 

অটীপিকাগাত্রে উত্তীর্ণ রহিয়াছে, দেখ । 

প্রা সহ বসর পুর্বে এই ব্যাপারের সং- 
খটন হইখ্বান্ছিল 1 

ইব্ন কটুদ্মা! ৫৬৬ বৎসর পুরে অরমণব্য প- 
দেশে উক্ত ভাপা নামক স্থানে গিয়াছিলেন। 
হারও সহ রস পূর্ত হিন্দি ভাষার প্রচ- 
হান থাকিলে, উহা খযঃক্রম ১২১৬ শত বৎসর 
খল নিভাস্ পদ ত ছয় লাই |ব্ামীথের মতে 

অনপই উহার টস কাল । 
 শ্রারত এ হিবীছ অনবস্বপ্রধর্শন সমাধা হইল || উত্কল 
রা প্রা সহিত হিল্লা সহ্রবকথা] দ্বাদে। | ত্রদ্থগ্াথ! 
উিথি নইন আ। না? ইচ্ছার কারণ এই, পাকিত 
পা নী গাধা? খত আম ফাতরানইাকাতের 
গহিক: সার খে খেত পালীর। পহিতও 

আক়ত-মতততু প্রদর্শিত রা সো সেই খ অন্বন্ধ । বে কোথাও কোখাও 
কিছু কিছু ইতররিশেষ হইতে পরে বটে, কি 
তাহ! ধর্চবা মধ্যেই গণ্য নহে । 

হিদ্দি ভাধার প্রচলন হইলে উচ্ার সে 
সঙ্গে মারহণটী ও গজরাটী ভাষা গ্রর্জিত হখ্ব। 
উহার] হিশিরই একবিধ শাখামাত্র; শক সকল 

প্রায়ই এক |, কেবল কারকাগি বিভক্তি এবং 

ক্রিয়। প্রকরণে বর্ভমানাদিকাল প্রয়োগে অত্যক 

বিশেষ দেখা! খ্বায়। মারহাটি ভাষার "মী উঠে” 

“আম্হী উঠ্ধ 'তুৎ উঠস্, 'তুযৃহী উঠ/ “শী 
করি', “্সামৃহী করুংইত্ঠাকি বাক্য হইতে থে 

বাঙ্গালায় “আমি, তুমি হইয়াছে, ইহা$প্রায়ই 
একনপ স্থির নিশ্চয় । তবে উতৎ্কল ভাষাতেও 

'্আন্বে দেখু”, ততুন্ে দেখ ইত্যাি প্রয়োগ 
আছে। উহাদের কোন্টী হইতে বা্গাল 

ভাষা “আমি “ভুমি হইয়াছে, তাহ] নির্ণয় 
করা অসাধ্য । সংস্কৃত প্সহ২ হইতে বাঞজালায় 
একেবারে “আমি হইতে পারে না। অস্মদ্ 

শু খুখ্মদ শবের রগ; নানা ভাষায় লিম্বে দেওয়া 

শ্ষেল। 

অন্মদ। 

একবচন্ বছরচন 

সংস্কৃত অহম্ ব্বমূ 

প্রাকৃত হু ১৪০ 

হিন্দি হাম হাঁষে 

গুজরাটী হ্ৎ হে 
মৈথিলী সম ছস্নী, ছমর! 
মারহাটা মী ক্ামুহ 

ভোজপুর হম হমনী 

আদ্ছে আন্মেমালে 

হুদ হষয়া 
মুর্খদ 

, খকিখডন ব্হখচনী " 

সংস্কত ৮ ব্যস 



তুহনী, তোলে “বি শর্ত কর্তৃক বিরড়িত';হযিহর কক অন্পা 

কক কোল প্র ঝর বাই খা রণ ন না। 
সমস্ত পর্ধ ছলে যেখানে থেখাখে "কারক রুখে 

যাক্স। তথায় আহা কর্তৃক্ষ পানে 7 কর্তৃত্থ লা 

থাকিলে কোথাই 'বরক' গষ প্রযুক্ত হুর না ! 

ফিত'; 'রায়েখর কর্তৃক সস্কালিতউতযাদি স্থণে 
সকল শুলিরই কর্তৃত আছে? গুতগ্লাৎ। এন্ড 
স্থলে 'কর্তৃক' ব্যবস্থত হইতে পাকে; মতৃবা 

৬ বাঙ্গাল? সহিত দমলোডনী ? 

৮,৯৮০ খকধডন বর ক [ 

প্রুরুতত ৭ তু , জন্মে 
হিন্দী তোম তোছে 
ওজরাটী : তুৎ ভ্ুহসী 
মৈথিলী তু ২ 
সরহাটী স্ধু, তৃষ হী 
স্লোদপুরী  দ্ুংহ তোহনা 

ভুৎকল তুন্মে তুন্বঘানে 

ব্রজন্ভবা ভু তুর! 

পুর্ষেরক্ত মকপ উদাহরণ ওুলিতে বাজাশংর 

পলানদি' ভুমি ছইতে ক্ষিছু লা কিছু বিশেষ 
প্রারই আছে + আতা) ক্ষোনটী হইবে থাক, 

লর আমি 'ছুমি জাত; তাহা আফুবা নির্ণ 

করিতে প্রন্থিলাম্স না। তবে খাই পত্ধ্যস্ত বলিতে 

সাহম করি, যে উতৎ্কল ভ্কাফার ক্রিস্ার 'অনেক 

পদই বাঞ্গাগায় জঙ্গিকেশিত হইস্াছে তজ্জন্য 

এফকলীয় ্বাষ্থে' জুনে হইতেই বঙ্গীয় মামি' 
“ভুমি সমুতপন্ন। গইরাপ বলাই হুক্তি-সঙ্গত। 

অধিকক্ক 'মঙ্চাক্গাধ্রীস আম্হ+/'তুযৃহী?বহুবচনেক | 

পদ, একবচনে মী আর তু হইয়া! থাকে। দ্ধ" 

কল াবাযও 'অসন্থম জালে যু ও তু? ব্যবহৃত 

হয়। তাহা হইতেই বোধ হয় বধাক্থালাঁয় “মুই; 

তুই হইয়। থাকিষে। 

মারহাী ভাষার করণকারকে এ,ককুন শু নে 

হয়। ককঝ শবের অর্থ করিয়া; যথা, “হস্ত 

বরুজ।। ইহপর ঘর্থ হাতে করিয়]। আ/স্াগের 

বেশেও ক্ষরণকারকে “কবিয়া? ব্যবহৃত হুয়া 

থাকে । খেমল) হাতি করিস! জল ম্সাল। লাঙি 
কন্যা! আগ এই “ক্রিক? কোথা হই 

যা, বাখ। আমরা অতঃপরই প্রকাশ কঙ্দিব। 

কিক, কিয় কাহারও ধারণা মনে 'কর্ভৃক? 

হইতে আপ্দেশীয় 'কটখের চিট “কিগিজু? 

হঞয়াছে।, এটা ভাঙার নিতাস্থুর জসস্কাত 

পাবণ। | কেন না, পরব বাখাপা জানান 

প্পস্পাাপাশাশাপা শট প্পিশত পপি 

হিস্তে করিয়া জল আনিলাম', তিনি করি 
প্রহার করিল? ইত্যাদি স্থলে “হস্ব হ্ডুক' প্রা 

“যি কর্তৃক এবন্িঘ প্রয়োগ একেবারেই 
হইতে পারে লা, কারণ, তত্বৎ্শ্ছলে ভুক্ত হা 
ফা্টর কর্তৃত্ব নাই । “লোক করিয়! আঅংনাইলাম' 

বা জোক বর্ক আনাইলাম একপ প্রয়োগ 
| হুইতে পারে? কারণ, “নানান, নিজন্ত ক্রিয়া 
পদ হওয়াতে লোক এই শ্ুধোক্ষ্য কর্তায 

ভৃতখনা হইলে কর্তৃত হেতু'লোক কর্দীক" হুই'ঘত 
পারে। ডা বলিয়া যেখানে করণকারাকে করিয়। 

হয,সেই খালেই ধে'কর্তৃক' প্রযুক্ত হইবে, একশ 
ধারণাই অতীব গরঙ্ছিত। ঝা] হউক, বাঙলার 
কখণকারকের ক্ষত্রিয় পুর্বকথিত মাহারাস্ী 

ভাষার করুন” হইতৈই আদিক়াছে, কেছ কে 

এরূপ আঅস্কমান করেন, তাহ! নিতান্ত ভাষুঙগকও 

নছে। 
আমরা ক্রিন্ত ইহ! অপেক্ষাও হন্বর পিঈর্শন 

পাউয়াছি, সংস্কত 'কৃতা প্রা্তে করি” হইুয। 
বাঙ্গালায় করিয়া? হইদাছে। সর্ধারেই উহার 
সাষ্য পরিনুষ্ই হইতেছে ১, উদ ভ্রয সা, বুঝা ন, 
যাউক , যথা, সংস্কৃত “হজে কুখা প্রান্ত হ্যখ 

করিল” বাঙ্গাল! হাতে হিয়া |, ধরায় কারি, 
উক্ত-প্রারত্িক 'করিজ্য? জ্ডতা বিকার. হইয় 
প্রাচীন ফারহাটীহত। জজ হইয়া ভাখগ্র ডা 

হইয়া গাক্িবে+ ,ক্মততজ মার কিকল।- 
ও আত বাঁজলাদ বি 4 বিশিরিখা কা 



বাঙাদা- নারি ভিপি. 

নঃ বকুলেও শীল হারছাটী কযা ৮ 
প্রান্কাত 'করিয' টিটি বহিত্ই উহ্ণার কলি 
ইত1 আধিক। দরুেই একথার আন্গুয্োদন 

, করিবে । 
গস্ছালে ইছাও সবক্রুব্য খে,ঞ্রাটীন মাহারাহীয় 

উদ্তককু/ভোক্বগুরীতে 'কফআছুইবা থাকে । 
আশ্চর্যের বিষয় এই য়ে) পুর্ববব্ ক্মসমপিক? 
ক্রিম হতে দাজপ্ুরি ভুরি ভুরি শজই 'উদ্মা' 
উচ্চারিত হইব থাকে । ঘখা,ঘেটা বেটুক্সাযঘর-- 
কু] বুক স--বকন্ত্আা; খেত-»খেতুদ্সা; কসম 

আমু । জলগ্রবাহের ন্যাখ ভাষা প্রধাহ প্রতি 

হত আজ] হইলে চারিদিকেই গ্রমন করিতে 
পানে । কোথাক প্রতিহত হইল পা হইল তাহ! 

স্বির করাই দুঃসাধ্য । 

মারছটী ভাষার করণকিকের এ? বাহ 
শা ববন্ছত হয় অতৃদ্কপদ্দের চা, চী, চে 

হিন্দি “কা, ক্ষ, কে" হইতে গৃহীত। ব্সর্থি 
করণে ই, কত্ত ও মধ্য ব্যবঘধত হয্স 1 থাক্ষালার 

জধিকর্ীণেও এত্লিয় বাবার দেখ? গ্ীক্ক। 

ধএতন্তিষ্ব মারহ্খটী দ্াঘান্ব করণ কাকে 
“দেংগ্ধ প্রচলিত আছে! সংস্কৃত নীত্বা, প্রাকৃত 

নীক্ম হইতে মারহাটার বের সংখ্ঘটন রূলিয়া 

বোধ হন । বানালায় কহুপ স্থলে নিয়া বা 

'লইয়।র যমধিক প্রয়োগ না থাকিলেও “হস্তে 

করিয়া? বা “হস্থে লইয়া গতছুভয়ের পাথক্য 

বেশী বলিয়া বোধই হয় না। ববথা, “ছা 

করে "চাল বা 'হাতে পিমা চাল? । 

করাটা ভামার আ্থাপাদে দী ও থকা 
হুইপ! খায়, হোন হ। উহা কুইক্চেই আহা 
দেরখাকিলা বা গেকে হইয়াছে । আামাজিখের 
'বানিহা ও খরাটীর 'খকট। উদ্চয়েই একাধূ- 
বাচক।০ীহধিযারখর খকনধ কায্ংফিবের 

 শ্ৰর গার জি একই আধিকন। আজরাটা 
কযা মাদক যারর ইক্যাদি সগ-নাড়ক টপ পজপসজ পা পিসপাপিপাপারপেপাপপালিপাপাপপপাীপাস্সিপীপাপিপীপাসপী পিপাসা শশা পিসি পপসপীসপা্িপ পিস পাপা শিপ পিপাসা িদাশীসপী সি শসা প্পযপ্পস্্ াসপ৯পসপউউা টির প্র সপ রব 

রা ে উহা দাত সবাস্রালার ন্হাযার' 

ধভোয়ারগ্উৎপর়,এইর়প বলি কোন আপা 

(থা বৃক্ষ লা। ক্গখব খুবী সী তিহার, 

হইতে রেজভ্তাধান “ভুহণর' হইক্। কালগ্রানে 
ততুমার'এবং তবহ1 জইতেইণতোমার হইয়াপুছ। 

ত্ৈলিযী বা তেলে ভীষার উপ্করুখেই 
উড়িয়া তাহা সংগঠিত । তেলে হইতে তামিল 
ভাষাও উত্পন্ন হইখ্াছে। পাশ্সাতর পণ্ডিতঃ 

গুগ তেলেও ও তামিগকে দান্যন্ভাঘাথ মধ্যে 

(৬72াচ 1501585) গারিগশিজ করেল না। 

যদি বাক্গাল?, উড়িয়া, হিন্দি, মার়হাটী ও 

গুজরাটা প্রস্ৃতি ভাধা "আধ? ভাষার ছন্র্সি, 

বিষ হইতে পারে তাহা হইলে উহাদেরই ব 
ধোষ কি? ভাঙার অনুমান করেন, বে সংস্ক 

তের বহুকান পুর্ধে তেজ ভাথার শ্রন্গঙগস 

ছিল, উহ্থা অতি প্রান ভাষা) উহণয় বর্ণ- 

মাল! দেব ঘাগত্ব হইতে উৎপন্ন দহে। কোলে- 

শুর 'আ. আঁ, ক, খণ্ড েফলাগরের পপ, ধা, ক, 

ধ প্রভৃতিতে ভূষিষ্ঠ জাক়ৃতিক বৈষম্য বিধান 

আছে । আর তেলেও ভাবায় ভূরি ভূবি সংস্কৃত 

শব পরিলক্ষিত হইলেন সেতঃলি অধস্তনকালে 
কোনকপে উঞ্ ভাঘার *ছিত সংমিশ্রিত ঈ২ 

নতুবা সংশ্বত্ডের সহিত উহার কোণ সংলধ 

নাই। 

আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এইরূপ 

পিঞচাত্তে কোন শ্রকারেই আনুযোদধন করিতে 

পারলাম না। ভারতরর্ষে বাঙ্গালা, হিন্দি, মার- 

হাটা, গুজরাট, সিদ্বি, পাঞাধী, কাশীরি, 

শেপীলী, ভূচ়ীরী, আনার, উড়িয়া, তেলে, 
তাখিল, কার্ণাটী এফ ভাবতবধৈর বহি, 

ফাস, বাতিক, টিবেছী, সিংহলী প্রতি সকল 
ভাষাই সংগত হইতে আত । কি ধর্মধাশা, কি 
জা এত ০০ ভুত 85555 
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শন রি বক পায়াল- চাদ রি ফি সহ শঃহ্েগৰ উহা ও থা তে বাট 

কি শরফাতি-পরতযঘ। তি ক্ষায়ক"রিভাঁক দকজ | হইদ্বাছধেল! খন; গল, শ্রস্থতি জনারঘ; ভাষাক 

বিষ্গেই অন্পাধিক্ধ পাষ্য ফছজেই পরিলক্ষিত 

হয়ত ঘোষ হচ্ছ, প্রাঞ্চতের প্রচজন কাজে 

তেগেও ক্ঠাধার উৎপত্তি হই খীকবে। 

কালে গাধা বন্দীর ভূগাবগ্রণ গোবাধরীর ঘক্ষি' 

খন্থ ভূতাগল্মূহেন অধিনাধধক ছিলেন, তত্কাঝ 

হইতেই উহার হুচন! স্বেখ। যায়) ক্স বশী 

গণ শৈধ ছক্ছেন+ ইউদেবের উপাসনার জন্য 
কাহার ন্মীয় রাজ মধো ভ্রিলি্গ নামে এক 

শিবলিছ প্রতিডিত করত সমগ্র রাঙ্গযকে ভ্রিজি- 

হস, বলিয়া কাখুরাত করিয়া স্িক্েজ । উজ 

জাত মুলিক্ী উদ ভাবার রেলিলী বা 

'চতৈলিলী” নান হয় 1 আএক্ণকার প্াশ্চাজ্য 

পণ্ডতিতগণ তাহার 'তেলেব্ সাধ দিয়াছেন। 

গ্রাস্কতের পর জন্য কোন ভাকাব য্ধ্য দিয়া 

তো ও ভাখার উত্দপঞ্চি হইয়াছিল কিল, 

ত।হঃ লির্বস্থ কর! ঘা ন। ভাবার ও ব্ণমালার 

বৈষ্থম্য দেশ্রিক্কা আপাতত এইক্ষপ নে হর, 

এইরাখ উচ্চারণ বিশিষ্ট নেক এব আছে । 

আমাদের বোধ হয়, জ্যান্ছীহুগখ পলা", 

দেঁর ভাষাকে থে সম্পূর্ণ প্বতন্রকরশেম্ছারি ধশ- 

বন্ধ ছুইত্াছিক্জেন ; এ হুইটী অস্ষরও তাহার 
ক্ন্যতম শুঁমাখ। দধ্বেধনাঁসরের 'তদ্বেত বন? 

থাকায়, তাহারা হয় ক পাসীক বাগ সমল) কোন 
ভাষা হইতে উহ্যা্ঘগকে ক্খানয়ন কিয়! খানকি, 

বেশ। তেলেন্টবর্থশালার সক্ধশেষে স্মার একটা 

অফ আছ্ে। ভাঙা শাম ৫ (1০০) পু.) 
ইচ্ছার উদ্ায়দ টিক অক্ষরের খা এক হিস 
উদ্চারণ বিশিষ্ট ছুইর্টি সআকরেখই বক আগ 
শ্যক ছিল, ভাহাও আমরা কুবিতে পারি না! 
তছ্াত্ীভ ইহার দুইটা রকার। ন্মধ্যে & 
রেফের কার্যত করে। আর ৩ নাফায়ের মতি 

প্রযুক্ত হয়। বো হয, ইহা স্বাতগ্রয প্রদর্শন 
ভিন্ন আর কিছুই নচ্ছে। 

তেলুখড ভাষার 'আরও এক বাতন্ত্র বই, খে 
উহান্ের মধ্যে ক্ষন কোন ভাবা ছিল, এপ্ণে | উহার শ্বরধর্ণ মধ্যে হুইটি একার ও ছুইটি ওকার 
লোগ পাইয়াছে। রন এইকপ প্রবাদ আছে, | আছে। একটি জুন্ব ও অপরটি ্বীর্ঘ। সংস্কত 

দ্বেআক্ষইযগণ আপনাদের ভাষাকে প্রান্কত | ব্যাকণে ত ন্ব এজ,নবাতত' অর্থ এ, এ, 

হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিব বাসনা করিয়া । ও ইহাদের তুস্ব নাই, এইবপ ল্দিখিত '্মাছে। 
ছিলেন,তক্জন্ড ঘেবনাখরে ও তেলেঞ্চ বর্ণমালাস্্ব  আন্ছীঘুগণথ হুস্থ একার ও ভন্ব গকার প্রবর্তিত 

আছে; সাম্য পরত্থিলক্ষিত কুক ন। করিয়? শুদ্ধ বর্ণথালায় লয়, ব্যাকপশেও দ্বাতক্্রয 
পাশ্চাত্য পঞ্চিতগখ ষে তেলেগু ভাষাকে : দেখাইয়াছেন। 

আুনাধ্য ভাষা বলিম্নাছেম, তাহার এই মাত্র সংস্কত ব্যাকরণে খাকার ও ৯কার এই ছুটি 

কারণ আমাদের সৌধ হয় তে, উদ্ষ ভাবায় | হপ্থ রি, দীর্ঘ নবী, হখ তি ও দীর্ঘ লী এই- 
উিচ)ও ৮ নে ছুই বর্থ দ্ধিক আছে ।। রাপে পঠিত হইয়া খাকে। তেলে ভাবায় 
বাস্বিক দ্ারতীয় কোন ভাষাতেই পারছিক 1 উতর কু, রব) লু। লু এইরপে উজ্ঞারিত হয়? 

বু] ক্আারবিকূ ৭ 10521), ) (রও )১ চি (850) ৮1 আহানেখ উদ্চীরশেয গন্ধ! স্যতন্তণ প্রুশক, 

(2০)প্তুষ্ষির ফমাক্চারণের কোন প্যুক্ষরই নাই | তাহাতে সন্দেহ মাই । খাধিকস।তেলুনও সাবাস 
তোকে কাধ এইনুপ্রনত কোথা হইতে আমিণ। রব সকল গতিত হইবার সময উদ্)াফের 
আধ[বিখের ক্নুযানু, ভাই সন্দেহ বশত উত্যেযকর নাযশর প্র ফান উারপ করিতে 



হয় বা, কার কঃ 1.০ 
কারমু কি) তাহা অবশ্য পাঠক্বর্গের জানিতে ; 

ইচ্ছ। হইছে গারে। তজ্ছন্য এম্থবে তাহার 
, বিবরণ প্রকাশ করা ঘাইতেছে। মংস্কত সকল 

হের গর, কার' বণিবার নীতি গ্বাছে / বা) 
আকার, আরার, ইকার়, ককার, বুকার ইতাাদি। 
ধৈণিঙ্গীগগ সংস্কৃত কারা পুলি শব্দ 
সক্ষল জীবলিঙ্গ করিয়া উচ্চায়গ ক্রেন । তাহা 
হইলেই আহঙ্কতত প্ভকার+ তীহাছের পিকট 
*আকাকগ্এইরূপে উচ্চাত্বিত হইবে। প্র “অকা- 

রর িাস্থ ইত্যাদি টা কারু 

অনা্য ভাষা বপিতে বাধ্য হইয়াছেন । আমরা 
বলি, এ সব স্বাভজ্জ কৃত্রিম; লৌকিক এবিতার 
পরিচয় ল্ষখন মুল বিষয় অভিন্ন, তখন উহাকে 

সংস্কৃত জাত বলা ও*অনার্ধ্য ভাষা মধ্যে গণ্য 

ন। ক্ষরাই বিধেয়। 

'তেলুগুর বর্ণমালার সঙ্গে উৎকলীয় বর্ণ- 
মালার অনেক সাদৃশ্য আছে। অক্ষরের ছাদ 

উভয়েই দমান। উভয়েই গোল গোল। উৎ- 

কলের ০$ ও তেদুওর 74 র প্রায়ই একবপ। 
এক বর্ণমালা! হইতে অস্ত বর্থমাল! উৎপাদন- 

অমক্ষে গয়োনীয় বৈষম্যের অভাব হইলেই 
তদ্বণকে অন্য নামে আখ্যাতি করিতে হয় । জে 

জন্যই একেক র অলের ঠ হুইন্লাছে। উতৎ্কলেব 

6 ভোটে ও তেলুগুরডে)ও একাকার সমিবেশে 

অত্য্জ বিভিন্নতা মাত । তেলে ভাঙীয় ক, 
গজ 

খু, লু বয়ে? উত্কল ভাষায় ক, দ্ধ। পু 

লু বপিবার রীতি আছে। তেলেও কর্কীয়কের 

ঘূ ইত্যাধিরাপে রা টোন থাকে পর 
নানাকারণে পাশ্চাত্য পাওতগণ তেলুগড ভাষাকে 

গর 

৬ প্রানের ক সালে, বাব য় 

কহায় গগাধানের “ভাই কলের ত 

হইয়াছে! ; 

তেলের ব্সত্যন্গ বিভিনন্তাতেই খুন 

শাশ্চাতা। গ্ডিতগব উহার, লনা চোসা 

ছলিতে বাধা হইয়াছেন! ওগৃন কাহার তাম
িল 

ভাখাকেও বে নান্টিকাথা গুলিদেন, ইহাকে 

বিচি্জ কি+ সাহেবদের খতে তামিল” 

খনাধ্য ভা] | উদ্থা ফংস্কৃক়ের বহুকাল পূর্বে 

উৎপক়্ হইয়াছিল । যেছেতু উহার অযস্ছুতে 

(ভর উপাধধানই অধিক । এপছিকয়ে আমরা) 

আছেবদের বড় ফোধ দিতে পর সা) জার), 

রব মোটে বা বিসিক 

হরেক নাম যথা, অন আ1ওনা), না সপ 

উনা, উওন! এনা, এওনা, এগনা,ওনা১ওওনা। 

ওগনা। ইহাতেও তেলেওর স্তায় তস্ব একার, 

দীর্ঘ একার ও ভুস্ব ওকার, দর্ঘ ওকার আছে। 

ব্যঞ্জনের নাম যথাস্পকনা ভন, চনা, এনা 

ডনা, ধনা, পনা, মনা, না বলনা, লনা, বনা, 

অড়ানা, ইড়ানা, অরানা, অনানা। অংস্কতের 

চৌত্রিশ, পঞ্ত্রিশটা ব্যঞ্জন স্থলে মোটে আঠা 

রটি, প্রায় অর্দেক। বর্গেৰ দ্বিতীয় ও চতুর্ধর্ণ 

আফ্লৌ নাই । ইহাতেও যদি সাহেবগণ উহাকে 

আনাধ্য ভাষা না বলিতেন ভ বলিবেন কাকে ? 

যাহা হউক, আমর। তআর ভারতবাসী হইঘ। 

দ্রাধিড়ীভাধাকে অনার্ধতভাষা বলিতে সাহস 

করিনা; উহা ত শ্রাকৃতের অন্ততম শাখা, 

তাহা ক্ষাহার অধিদ্িত তবে আশ্চধ্যের 

বিষয় এই যে, অপত্রংশ কাণ্ড উহাতে যেমন 

ঘটিখাছে, এমন আর কুজাপি খটে নাই। 

এমন কি সংস্কৃত বধূস্মালার পায় অর্দেবপ্বিণের 



/ ৬ বালা, শাঁকিঠাপিগালোচনা . 

উদ্ভারদ উত ভাষা হতে কোথায় শলাইগ়্াছে) 

ইছা আপেক্ষা। বিশায়ের কখা ধার কি হইতে 

পারে । আমাদের বোধ হয়, লবপান্থুহিলি জাল- 

ফোষে ততীববার্থ্য লোকদিশের বাক্যের অধি- 

কাংশ বই কারে পরিণত হইখাছিল+ পাই 

তীযিল হাধগি তিনটি সন্ধার । ডল, আড়াল! ও 

ইড়ানা। ইহাফের কোলগুটিখ ডকারবৎ,কোনগ- 
টির ডুারব উউ্চারণ হম । 'অভি, লতি, খভি, 

ইভি, তেড়ি ই্তারধি শবে সংক্কতের আন্তান্ত 
ব্ধআছে, তাহা আমরা সম্যক দুঝিতে পারি, 

তজ্জন্ত দ্পাখরা উচ্যাদের অনাম্যাষা বলিতে 

জাহস করিলাম মা । 

'খৈধিলী ছিন্বি উত্দপন্ধ হইলে উত্কল ভাষা 

জন্ম গ্রহণ করি! থাকিবে । সংশ্কত তদ্, যদ 

কি, অধস্, প্রস্ৃতি শব মৈধিলীতে বেব্ধপ 

অকাতি ধার্বথ করিসাছে, উত্কলেও প্রাক তদ্রপ 

দেখা খায়। উহা! হইতেই, বান্রালায় আমি 

সাছে। যে, ৫, কিএ, আপন, কেহি এগুলির 

| সৈধিণে সহিত ব্মাধিক সন্বন্ধ ॥ বিষাবান । উৎ- 

কলের যেতে, তেতে, £কতেধেলে নোহিলে এ 

গাধিও মৈধিলী-জাত। সৈথিলার খদেখিবাক 

ইচ্ছ। অভি; ও উত্কলের'গেখিবাডু ইচ্ছা অছি'” 
এছুইটীর প্রভেদ নাই বলিলেও বলা খায়। 
তবে এন্ছলে প্রার্ঘক্য নাই ব্লিষ্ব! উভয় তাষাই 
ঘে এক,তাহা দহে'অন্যত্র বছল পাথক্য খকি- 

লেও নৈকটও অনেক । ভজ্বপ্ত মৈথিলীর পরে 
উদ্কলের জন বল! গিস্কাছে। করিত প্রকরুণের 

সাম্য, আমর! স্থানাখ্বরে প্রকাশ কনিব। | 

পরবন্তী ভাষাতে পূর্বতন ভাবার বিভক্তি, 

কারক ও শব্দাধিতে অনেকে সাম্য থাকে এই 

নিম্মান্তমারেই আমর! যে যে ভাষা হইতে 

যে থে ভাষার উৎপত্তি, তাহা! এক প্রকার 

প্রতিপন্ন করিলাম । এক্ষণে এ সকল ভাষ! 
হইতে কিরূপে বঙ্গীয় ভাষার উৎপত্তি খটি- 
যাছে, তদ্বিবরণ প্রক্ধাশ করিবার পুর্বে অগ্রে 

[মর] উক্ত ভাষার বয়োনিদ্ধারপ কঞ্ষিতেছি। 

ইক সাডিসপতািও 



বাঙ্গাল ভাষরি বয়গক্রম বিচাঁর | 

আমরা বাঙ্গালা ভাবার উত্পন্তি-প্রসঙ্গে | ভাঙার আট গুণ বেশী শীতের সময়েও এ প্রবাদ 

কথবিৎ আপনাদের মন্তব্য প্রকাশ করিলাম। ; রচিত হইরা থাকে, তাহা হইলেও উহার 
এক্ষণে উহার বুষ্ষোনির্ধারণেরও আবশ্তাক দেখা | বয়ঃক্রম ছুই শতাব্দীর ভঙ্ধা হয় না! তাহ! 
যাইতেছে । যেমন কোনও৪ এক নির্দিষ্ট ভাষা- ! হইলে ত বাঙ্গালা ভাষা ছুইতিন শত বঙ্সরের 
হইতে বঙ্গভাঙার উৎপত্তি নহে,তেমনি কোনও | হইয়া পড়ে । সুতরাং, এ যুক্তি আদে গ্রাহ্থ 
এক নির্দিষ্ট দিনেও উহার জন্ম ঘটে নাই। ; হইতে পারে না। 

“তবে কোশ শতাব্দী হইতে কোন শতাজী মধ্যে অধিকন্ত, তাহারা আরও বলেন যে, ধায় 
উহার জন্ম,কোন প্রক্কারে তাহার অনুমান করা | শকারভ্তক!লে রোমকেরা বাঙ্গালায় বাণিজ্য 

নিতান্ত আনসম্তব নয়। অনেকের ধারণা, ষে, করিতে আসিত, তাহাদ্বের পুস্তকে বাণিঙ্গ্য- 
মান্ধাতার কালাবধি উহার গ্রচল্ন হইরা আসি- | দ্রবা এবং বাঙ্কালার ভিন্ন ভিন্ন শ্থানের যেব্ধপ 
তেছে। এতহ প্রতিপাদ্দনাথ তাহারা ষে যে নাম দেখা যায়, সেগুলি না সংস্কৃত না প্রাকৃত । 

প্রমাণ প্রদর্শন করিস থাকেন, আমরা একে এডদুন্তরে আমরা বলি, তবে কিসে শুলি 

একে সে সকলের অগ্রামানিকতা প্রতিপন্ন | বাওয়া ভিমে'। কারণ, যাহা কোন পদ্দার্থ 
করিতে প্রন্থাম পাইব। তাহারা বলেন, এক- হইতে জাত নহে, তাহাকেই “বাওয়া ডিমে 

কালে হইতেছে, হউক” ইত্যাদি ব্যবজত | বশিবার রীতি আছে। লেখক মহাশয় যদি 
হইত, এক্ষণে তত্পনিবর্তে “ছন্ছে” “হোগ? | ভদ্রগ ছুই চারিটী শব উদ্ধত করিয়া দেখাই- 
ব্যধঙ্গত হয়, উহা ধহ্ুকালসাপেক্ষ। ূ তেন, তাহ? হইলে কোন গতিকে আমর! উহা" 

আমরা বলি, যকালে 'হইতেছে', হউক? ৃ দের মুলান্ুসন্ধানের চেষ্টা কবিতাম। এন্থলে 
ব্যবন্গত হইত, তত্কালেই প্রাকৃতভাবে “হচ্ছে”, ৷ আমাদেরও জিজ্ঞাস্য এই, যদি সেগুলি সংস্কৃত 
'হোগ' ব্যধঙ্গত হইব্াছে। ইহাতে কাল- | বা প্রান্ত নহে, তবে কি সেওুলি বান!ল। 
সাঞ্নেক্ষ তা কিছুই নাই। এখনও হইতেছে” | শন্দ? তাহা স্বীকার না করিলেত আর বাঙ্গ- 
হউক; ব1 “হচ্ছে? হোগ' সবই শ্থলবিশেষে | লার গ্রাটান্ত্ব প্রমাণিত হয় না। যর্দিই 

প্রযোজিত হয়, তাহা সকলেই জান্নে। তহাদিগকে বাঙ্গালা শব্দ বলেন, ভাহ। হইলে 

তাহাল আরও ললেন, 'মাথের জাডে,  আমাপিগকে বলিতে হইবে যে, বান্ধালা কিছু 
'মইষের শি. নড়ে" ইত্যাদি প্রবাদ-বাক্যেও ্বতঃমিদ্ধ ভাষা নহে, তবে উহার কোথ! 
বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব অন্মিত হইতেছে; | হইতে আসিল ৭ ইহাঁরও' উত্তরে খদ্দি বলেন, 
কারণ, পুর্ববকালীন মাঘেব যেরূপ শীত দোঁখব?, যে সেগুলি বিজ।তীয় লোকের সংমিশ্রণ ঘটিত, 

ও প্রবাদ রচিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর ূ তাহা হইলে আমরাও বলিব যে; তৎকালে 

সেরূপ শীত কোধার £ তবেই,  প্রবাদটাও ; বাজালা ভাষা না থাকিলেও প্রাকৃতাদি ঘে 
যেমন প্রান, বাঙ্গালা ভাষাও ততোধিক | কোন ভাষাই থাকুক, তাহাতেও তদ্রপ জংমি- 

প্রাটান। শরণ ত্বটিযাছে। অতএব, ইহাতেও নাঁজাল! 
আমরা বলি, ইহাছে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচী- ূ ভাষার প্রাটীনতর প্রমাণিত হইল ন!। বিশেষতঃ, 

ূ নত্ব প্রমাণিত না হইয়া বরং নব্যতৃই গ্রমাণিত | আম? দেখিতেছি যে, প্বষ্টান্ধের চতুর্থ শা 

হইতেছে । কারণ, খহ্-পরিবর্তন আজলাল ; খীতে ফাহিআ!ন নামক চৈনিক পরিব্রাজক, 
এত শর শীঘ্র সম্পাদিত হইতেছে যে, তাহা । তত্কালে বাঙ্গালা মাখধা প্র।কৃত প্রচলিত 
ভাবিতে গেলেও আশ্চরধ্যান্গিত হইতে হয়। | বলি নিদেশ করিত্বাছেন। সুতরাং, তৎ্কালে 
আমরাই বাগ্যকালে থে বর্ধা,যে শীত দেখিয়াছি, ; যে বাঙ্গালা ভাষা হয় নাই, ইহাই আমাদের 
এই বিশ পঁচিশ বহসরের মধ্যেই তাহার এক | শ্থির ধারণ! । 
চতুর্থাংশ ও আছে বলির বোধ হয় না। হুতরাৎ, বাঙ্গাল! ভাষার প্রাচীনত্ব-প্রাতিপাদ্বনকণরি" 
আমাদের বালাকালে যেন্ণ শীত ছিল, যার্দ | দিগের আঅন্ততম প্রমাণ এই খে, আন পর্যযস্ত 



৮২ 

এতদেশে সজপুজনী, বমপুকুর, ইনু কখ। 
খনার বচনাপি যাহ। প্রচলিত আছে, সে সকল 
অতি প্রাউীন। ততরাংবাজ।ল। ভাষাও প্রাহীন। 

এততুপ্তরে আমাদের বক্তধা এই ষে,পুর্শেবোন্ত 
কথাগুশির মধ্যে কেধল থণার বচনকেই 

প্রাচীন বঙ্সিতে হইনে। কেননা, প্র গুলি 
যদি খনার প্বরচিত হস) তবে কোন সময়ে 

খনা জীবিত ছ্রিলেন, তাহার নিদ্ধীরণ 
হইলেই অবশ্য ক্র গুলিকও  বয়োনিদ্ভাৰণ 
হইতে পারে। খন] বিক্রমাদিত্যের লব্রত্বের 
অন্যতম রত্ব বরাহমিহিরের পন্্ী। কারণ, 
বিক্রমার্দিতোব সমসাময়িক হইলে 

শে 

ভালুগাণ অমঙ্গত নহ্হে। কিক ঢুই আহ 

বহমর পুর্বেবে যে মালবান্তর্গ্ত উজ্জনিনীতে 

বাঙ্গালা ভাষ! প্রচলিত ছিল, ইহাত কাহানও 

ধারণাতেই আইসে না। জতএব, 

যে বাঙ্গালা ভাবায় লোতিখের বচন সকল 

রচন। করিঘ্ধাছিলেন, এইকপ প্রম।ণ-প্রদর্শন | 
প্রগল্ভতা-প্রিচায়ক ভিন্ন আর পিচ্ুত শহে। 
অনশকেশ ধারণ। খে, তিনি ডে দ্যাতিষ, সহত্রঙ 

বচন সকল স্হগ্কত ভাষাতেই রচন।] বপিমা- 

ছিলেন, কালক্রমে উহারা বাঙলা, হিল) 

উত্কলাদি ভাষা অনধিত হই ছে । কেহব! 

খলেন যে; তি ন্ হাতস্ফাত ভাঙা জানি তন না; 

জন্মাবধি বাক্ষসগহে শ্রঠিপাজিত হইসা রাস মী ) 

ভাষাই শিক! 

ক্রমে ভাষাত্তরিত হইমাছে । খনা 
ভাষাজ্ঞ অগবা সংস্ুঙজ্ভ ফাছাই হউন, 
বচন গুলিও যে এককালে নাঙ্গালা ভাষাখ 
অনুদিত হয় নাই, তাহ] পাঠকগণ নি্লিখিত 
বচন গুলির ভানন্ম্য অনুধাবন করিলেই 
জ্দয়ন্সম করিতে পারিবেন ॥ 

১। থালি ছাগল, বৃবে টাদা, মিথুনে পুরিয়া 
বেদ! | লিংহে বহু, কর কিবগে আর 

সব পুরিবে দশে ॥ 
আস নখতা, তিথিঘুত1, ভা দিয়ে হররে 
পুতা। 
ইহ" দিয় নক্ষত্র সার॥ 

গ্রাস ঢুই | 

সহত্র ব্ষর পুর্সবে বর্তমান ছিলেন, এবপ , 

খুন 

কবিয়ছিলেন। ব্চনগুলিও সেই । 
রাশসী ভাষাতেই বূচিত্ত হইখাছিল; প্রুমে | 

রাঙ্মগীং 

আধারে দশ আলোতে এগার, : 

স্বাদ অনগুলি কাঠি, গর্্যমণ্ুলে দিয়া । 
ফিঠি। রধি খুঁড়ি, দোমে ষোল, শঞ্চদশ 

বাঙ্গাল! 88578788 । 

বুধ তি এগার বার, ম্গলে ভাল।, 
| শুক্র শনি চৌদ্দ তের। হাচি জেঠি পড়ে 
ৃ যবে, অষ্টগুণ লঙ্জায হবে॥ 

| আষাঢ নবমী শুকুল পাখা, কি কর শ্বশুর 
| লেখা জোখা ৷ যি বর্ধে ব্লণা, ত পর্দতে 
র হয় কালহাবনা। যর্দি বধেঠ্তায, ত মেল 

মন্দার ভেসে যায়॥। যদি হেসে সুব্যি 
বমে পাটে, ত চাষার গক্ বিকোয় হাটে। 

ূ এই ব্চনটী অন্য কমে শ্রুত হওয়া গিবাছে, 
৷ তাহ! নি্ধে প্রদ্ন্ত হহল। 

| 
অ!বাঢ় নপশমী শুকুল পাখা, কি কর শ্বশুর 

লেখ। চজোথ।। খদি বে মুলধারে, মা 
সমুন্দরে বথাচরে। যদ বর্ধে ছিটে ফোটা, 

| গল্লতে হর মাঢ়ুনর ঘটা। যদ বর্ষে নিম 
। খিমি, শখের ভার না সহ মেরিনী। খর্দি 

। হেত আন্যি বুদ পাটে, চাষার গে।কু বিকোয় 
হাটে ॥ 

| ৫1 নগসওাদা বেদ বেখানে, না পড়িসে 
অ [কর চেনে ॥ 

ৃ 

। ৬। মানুষ মরে যাতে, থালা সারে তাতে। 
পচএ] রায় পাচ্ছ মারে, গোধলা থিষ্বে 

ৰ মাময মানে। ৃ 
| এই বচনগলপ বচনা যেন প্রাচীন প্রাচখন 
। পোবধ হয়। আবার | 

১) সভার মধ্যে যে জন ভিণে, তার খে 

ৰ জয় জন শুনে! তিখি খাব করিষে এক, 
ূ সাতে হরে আয়ু দ্েখ। ছুই চারি কিনব 
|. ত্র, এ রোগী জীবার নয়। এক তিন 
ূ কিন্বা বাণ, যমঘরে হাত টেনে আন। 
ূ অগ্ক শুন্য গা যবে, নশ্চর রোগা 
ূ মর্িনে তবে ॥ 

তিখি বার নক্ষদ্র মাদের যতদিন । 
| একত্র করিয়া সবে সাতে কর হীন ॥ 

ূ একে শুভ ছুয়ে লাভ তিনে শুক্র ক্ষয়। 
| ,. চহুর্থেতে কাধ্যসিদ্ধি পঞ্চমে সংশয় ॥ 
| যেতে মরণ হয় শুন্তে হয় সুখ। 

এ দনে করিলে খাত্রা কভু নহে ছুথ॥ 
বানের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ, পেটের ছেলে 
গুণে আন। নামে মাসে করে এক, 

ূ সাতে হরে সস্তান দেখ। এক তিন থাকে 
| রাণ, তবে নারীর পুত্র আন। ছুই চারি 



বাঙ্গালা ভাষার বয়্ক্রম বিচার | 

থকে ছয়, অবশ্য তার কন্ঠু। হয়। হদ্দি 

থাকে শুদ্প সাত, তবে নারীর গর্ভপাত । 

৪ ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী শুন পতিরর 

পিত1। ভাত্রযাদে জলের মধ্যে নড়েন 

বল্গমাতা॥ রাজ্য নাশে,; গো নাশে। হয় 

ঘগাধ বাণ। হাতে কাঠা গৃহণ ফিরে 
কিনতে ন। পায় ধান। 

অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মারা, নামে নামে 
কর সমতা । তিন্ পিষে হরে আন, 

তাতে মরা বাচা জান। একে শুন্তযে মরে 
পতি, ছুই থাকিলে খ্রধুবতী। 
এগুলির রচণ। খুব “আধুনিক বলিয়া 

প্রতীতি জন্মে। 

আবার যহৃগোপালেন পুদ্যপাঠের 
ভাষাও খনার বচনে পাওয়া যাব । নি 

একটী উদাহরণ দেওষ! গেল | যথা-- 
১1 খন বলে শুন কুষকগণ, হাল লয়ে মাঠে 

মত 

র।ইবে যখন। শুভক্ষণ দেখে করিবে যাত্রা, । 

পথে যেন না হনব অশুভখাত্তা। মাঠে 
গিয়ে আগে দিক নিরূপণ, পুন্নধিকৃ হতে 

কর হলের চালন। তাহলে তোর সম্স্ত 

জাশর, হইবে দকফল নাহিক সংশয় । 
এইবার মধ্যম থোছের খনার ব্চনেরও 

ছুই একটা উদ্দাহুরণ দেওয়া বাউক্, 
১। শুনরে বাপু চাসাব বেট । 

মাটার মধ্যে বেলে যেটা ॥ 
তাতে যদি বুনিম পটল। 

তাতেই তোৰ আশার সকল ॥ 
বলে গেছে বরাহ্র পো, 

দশটি মাস বেগুণ রে! 
চৈত্র নৈশাখ দিলি বাদ, 

ইথে নাই কোন বিবাদ | 
পোকা ধল্লে দিবি ছাই, 
এ হতে ভাল উপায় নাই। 
থর! ভুয়ে ভর্বি জল, 
সকল মাসে পাখি ফল। 

খন। বলে শুন শুন, 

শরতের শেষে মূলা বুন। 

ক।গুনে না রুইলে ওল, 
শেষে হয় গএগোল। 

এই সকল বচনন্্ারা স্পষ্ট প্রমাণিত হই- 
তেছে যে, খনার বচনখণি বাঙ্গালা ভাষায় 

| 

মে তাহার. 

৮৩ 

পপ স্পিনে পিপাসা লাপপপাপাল রাজা 

রচিত হয় নাই) তবে আন্ত কোন ভাষ। 

হইতে অনুদিত, তাহাও আবার এক সমস্ত 
নহে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে । আমরা শুনিয়াছি হিন্দী 

/ শু উতকল ভাষায়ও ভুরি ভুরি খনার বচন 
৮. [ছে। সম্প্রতি সেগুলির যে কয়েকটী হস্তগত 

| 

ণ 
| 

হইয়াছে, তাহাই এস্বলে প্রকাশিত কর! গ্রেল। 

হিন্দী যথ1-- 
১। দ্আমাট়ে কাড়ান না কে, 

শাওলে কাড়ান ধান কে। র্ 

ভাদরে কাড়ান শীষ কে 

আশিনে কাড়ান কীম্ কে। 
২। করকট ছরকট সিংহ শুকা,কন্ত1 কাণে কাঁণ। 

বিনি বাতে বরসে তুলা কই রাখবি ধান। 
উতৎ্কল যথা: 

১। হাতো বিশে! কোরি ফাক 
ভন্ম কঃল পুতি রাখ ॥ 
গছ গঙ্ভলি ঘন হেব না। 

গন্ধ হেন ত ফল হেবনা ॥ 
২। ধৌেউ মাসব যেউ বাশি, 

তাঁর মপ্টুরে থাএ শশী । 
যদি পাঁএ পুহ্নমা শী, 

অন্শ্য বাছ চাকু গ্রালি। 

অধিক ভআশ্তধ্যেব কণা আর কি ধলিব, 

সংস্কৃত ও পারমী মিশিত খনার বটনও »পাওয়, 
গিয়াছে, নিয়ে ছুইটি দেওষা গেল। 
১। ধ্স্তে কুমুদবপ্ধৌ ভবেৎ খুব চেহারা; 

হাভিনে হুহুরে ফুকারে লখিবা ॥ 
ইহযোগভাতে ঘদি পান্সি আনা। 
তদ] রোজ বর্ুরোজ মিল খুব থান! ॥ 

২। সব্ষে গ্রহাশ্তঃ কেন্রে ভবেৎ খুব নসিব?! 

». শ্বক্ষে্রীষৈ সর্কাগ্রট্হর্ভবেৎ সাহনপতিসা। 

পারসী শব্দ মিশ্রিত বাজালা খনার বচনও 

| আনেক পাওয়া যায়। সিনে দুই একটা প্রদর্শিত 
| হইতেছে । 

র ১। দাতার নশরিকেল, বখিলের বাশ, কমে না 

] 

ই. 
ূ 

ৃ 
| 
রি 

ূ 

ূ 
র 
| 

পাপে শশিপী পাপ পপি 

বাড়ে বার মাস। 

পৌব গরাম, বৈশাখে জাড়া, পথম 
আসে ভৰবে গাড়া। খনা বলে শুন হে, 
স্বামি, শাওন ভাদবে না হবে পানি। 

এইরূপ কত রকমের থে খনার বচন আছে, 
তাহার ইয়ন্তা নাই, হুতরাং, খনার বচন দ্বারাও 

; বাঙ্গাল ভাবার প্রান ত্ব প্রমাণিত হইল দা। 

চা 



৮৪ বাঙ্গালা সাহ্িতা-লমালেচনী | ৃ রঃ 
শি শাক স্পা সি রাড এরযারানারাতীরার রা রা ্  টি, 

খনার বচনের স্তাষ ডাকের কথাও নানা | আমাদের দেশশ্থ কোন লোক একটী শ্বেটুর 
কালের দেখা যায়। নিষ্ষে সব রকমেরই গুটি গান তৈয়ারী করে। তাহার কিয়দংশ নিষ্ে 

কতক দেখান যাইতেছে । উদ্ধৃত করিলাম । 
৯। অতি দিঘশী হয় রাভি, নিধুযুনী হয় তিন তাক তোলাক্ তোলাক 

নেড়ামুড়ী। পিঙ্ুলা আখি চপলমতি, | ভাজনা খোল! ভাঙ্গা কিব1-ফুটে]। 
ওষ্ঠ ডাগর অশ্রক্ষণ অতি। হলদে কাঁনি গোবর চুলি 

২) ম্বরে আখ বাহিরে রাধে, অন্ন কেশ তায় ঘেংগা কড়ি ছুটে । 
ফুলিয়ে বাধে! ঘন ঘন চায় উলটে ঠাকুরের মুন্ডি দেখে কুত্তি ছোটে, 

« খ্াড়, ডাক বলে এ নারী খর উজাড়। সঙ্গে যত খশো! 
৩। সঙ্জন পীযড়ে, গোক মারে, পরেব নাবী বেরুলেন ঘেট্রায়, বসন্ত রায়ের মেসো ॥ 

স্থাপায হরে! বার বত্সর ভিক্ষা মালে, পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন দেখি, পুর্ধো ক্র 
শেষ ভ্রমিযা নাহে গাঙ্গে। প্রার়শ্চিন্ত | শ্রলে তিনতাঁক্, ঠতোলাক্, তোলাক্, শ্মেংগা, 

কবিয়া যায়, যাহ।রি পাপ তাহারি গ্রায়। : কুপ্তি, প্রভৃতি শন্দ গুলির কিকিছু অর্থআছে? 
একটী উহ্কল ভাঁষাব ডাকের বচনও ূ উহ্াত বিশবৎসবরের উদ্ধী রচিত হয় নাই। 

আমর] পাইয্াছি,নিনে প্রকটিত করা গেল। | চাক্ষুষ না হইলে হয়ত আমরা উহাকে দুই 
নিয়ুড পোখরি দূরে যাএা। । তিন শত বৎসরের রচনা বলিয়। মনে করিতাম। 

পথিক দেখি আউড়ে চাএ ॥ ৃ তদ্রপ সাজ পুজনী,যম পুকুর, ই'্হুর কথাতেও 

পর সম্ভাষে বাটে থিকে। ূ যদি দুই চারিটা নিরর্থক গোছের শব্দ প্রাপ্ত 
ডাকে বোলে এ নারী রবে নটিকে ॥ হওয়! যায়, তাহাচ্ছে যে, উহার] খুব প্রাচীন 

ডাকের বচনগুলিও নানাকাঁলীন বলিয়া, ; এরূপ কল্পনা করিবার কোনও কারণ দেখি না। 

তদ্বাবাও বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত ূ এবার সাজ পুজনীর কথারও একটু আভাম 
হইল না। ৃ পাঠকধর্গের নিকট প্রদান করা যাউক। 

এবার ইতুর কথার বিষয় আলোচনা করা | সাজ পুজন সেঞুশী, ষোল ঘরের যোল বস্তি, 
যাউক। পাঠকগণ প্দি ইতুর কথা না শুনিয়া! তার ঘরে আম বন্তি, বন্তি দোখে মানলুম বর, 
থাকেন ; অথবা শুনিলেও বদি স্মরণ না থাকে, ধন পুঝ্,র মা বাপ নঙ্গেশ্বর। 

তবে আর একবার কোন গতিকে শুনিয়া; দোলায় আসি দোলায় ফাই, 
পরীক্ষা করিবেন | আমরাত উহাকে ছুই চাবি ৰ সোণার দপ্পন মুখ চাই, 
হাজার বঙসরের প্রাচীন বলিষা অন্তমান । দপ্পন পুঁজ জুনড, হয়ে, সাত ভায়েন বোন হয়ে, 
করিতেই পারি না। ভবে ছুই চারি শত নৎ- ৰ সাবিত্তিব সমান হয়ে ॥ 

সরের প্রাচীন বলিতে পারি । অমস্ত কথার | খাট পালন্গ দেপ নেহারী, গিদ্দে আসে পাশে, 
| 
র 
| 

মধ্যেত কেশল “উমনো, ঝুমনে'দাগিজি বের | রূপ যৈধন সবাই সুখী, হুয়ামী ভাল বাসে। 
ভান?) 'লোনার চেডড। মচর মচর পান গাওয়া? সব সর সব, আমার ভাই গায়ের বর, 

ইত্যাদি ছুই চাবিটা কথাই কিছু বিসদ্রশ | বর বর ডাক পড়ে, ও গাছে গও ফলে। 
পারে, নতুবা সকলই ত সদৃশ । পুর্ককালীন আমার ভাই চিনিয়ে ফেলে, 
রচনার সকল শব্দই যে সার্থক, এক্ধপ বোধ অন্যের ভাই কুড়িয়ে খায় ॥ 
হয় না। এজন্য প্রান রচনার অনেক স্থানই 
ছর্দদোধ! পেগুলি গ্রাকত পক্ষে নিরর্থক হই- ূ 
লেও তদ্রপ বলিতে আমাদের সাহস হয় না| জা জহির ৃ 
কা রে জারিনাদের অভী কারি ২4 সেইগুলি উদ্ধৃত করিপাম। ভু 

করি 5 ঘমখব! যিনি বিদ্যাভিমালী, ভিনি বুট পাঠকগণ খুলুন দেখি, পুর্ববোদ্ধত :শেকি 

কপ্পনা ব] উদ্ভাবনী শক্তিতে ঘর্থাত্তর ঘটাইনা! | এমন কথা আছে, যাহাতে বাঙাল] ভাষাকে 

থাকেন আমায় স্মরণ আছে, বাল্যক্বালে ূ দুই চারি হাজার বৎসরের বলা যাইতে পানে । 

অস্মদেশীয় স্্রীগণ যে প্রকারে এই সকল 
আবুত্তি কসেন, আমরা সংশোধন না করিয়া) 

পাস 



বাঙ্গালা-ভাষার-বয়ংক্রম-বিচার । ৮৫ 
পক পপ 

ঘম পুকুরের কথাও একটু এই ল্গলে বশি, ৷ ক্রমে কিক উদ্ধ তকরত পাঠকবর্গের ক্ষোভ 

শুনিয়া লউন। মিটাই। 

গুষুনী কলমী নন করে, শিল শিলেটন শিলে বাটন, শিলে আছে খরে; 

রাজার বেট! পক্ষী মারে। স্বগ্গে থেকে মহাদেব বলে,গোরী কি বন্ত করে 
মারণ পাখী শখের বিল; আস নাড়ন পাশ নাড়ন, তোলা গন্গাজল; 

দোণার কৌটে! রূপোর থিল। এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশখবর ।* 
খিল খুলতে হাতে ছড়। ভোলা গেছে কল। ফুল তুলতে 

আমার ভাই বাপশনক্ষেশ্বর | কেই নতার পাত 

দেখুন, ইহাতেও পুরাতনতৃ-পরিচায়ক শব্দ শিব চরণে দেখা হলে! 

কোথায় ? ট সন্নিসির গলায় পাটা । 

মঙ্গলচণ্ডীর কথাটীও পাঠকবর্গের অপ্রীতি- ইহাতে শিল শিলেউন প্রভৃতি শব্দ সার্থক 

কর হুইবে না ভাবিখ। উহারও কয়েক পর ক্তি | না হইলেও, আমরাত পূর্বেই বলিস়্াছি, যে, 

এই খানে উদ্ধত করিলাম। | পূর্র্বকালের সকল রচনাতেই সার্থক শব্দ ব্যব- 

সোণার মঙ্জলচণ্ডী রূপোর ভারা হৃত হইত না। অনেক নিরর্থক শব্দও থাকিত | 
কেন মা মঙ্গলচণ্ডা এত বেলা । তদ্যতীত শ্রী সকল শব্দ অজ্ঞ ভ্রীলোকদিগের 

হাসতে খেলতে,মোণার দোলায় দুলতে | মুখে মুখে অভাঁজ্ত বলিয়া, হয়ত, কালক্রমে 

সি'ছুন কাজল পরতে, নিধনের ধন দ্বিতে। এমনই বিকৃত হইয়াছে, ষে উহ্াদিশ্কে আর 

অপুভ,রের পুত্র দিতে, বাঙ্গালা শব বলিতেই সাহস হয় না। দেখুন 

বন্দীথানা খালান করতে না, এতদেশীয় স্ত্রীগণ ব্রতকে "বস্ত? বা “বেত্ত” 

এত বেলা। বলেন যর্দি ত্ “বত” বা “বেস কালক্রমে 

পুরি পুকুরের কথাও এই সমগ্েরই বলিয়া; “বোত্তো? হইয়! শেষে 'বুত্তাঁ কি 'ছুত্তা' হয়, 

বোধহয়, তাহারও কয়েক পওক্তিযাত্র এ্স্থলে র তখন আর কেমন করিয়া উহার ছারা "ব্রত 

দেখান যাউক | | শব্দের বোধ জন্মাইভে পারে। এইকপ নানা 

পুমিপুকুর পুষ্পুলাল। কারণে প্রচলিত শবগুলি, বিশেষতঃ স্্রীলোক- 

দ্বিগের কথা গুলি অত্যন্ত বিকৃত দেখ। স্বাস্থ 

বলিয়া! উহাদ্দিপকে প্রাচীন প্রাচীন বোধ হয়) 

বস্ততঃ, উহারাঁ যে ছুই চারি শত বতসরেরগ 

কে ভজেরে দুপর বেল?। 

আমি সতী নীলবতী 

ভাই বোন পুত্রবতী। 
হবে পুত্র মরবে ন! পূর্ধ্বে রচিত, কোন ক্রমেই এরূপ অনুমান করা 

পৃথিবীতে ধরবে না। যাইতে পারে না। 

বাজবে শঙ্ঘের ধবনি ্ ইহুারপর বাস্তালার প্রাচীনত্ব প্রমাণকারীরা 

তবে হবে। রাজরাণী। কোনও কোনও অক্ষরের সাম্যপ্রদরশনদার 

মহাদেবের ব্রাতের কথাও এই স্থলে প্রন্গ- : যেরূপে উজ ভাষার গ্রত্বত্ব প্রতিপান করেন, 



৮৬ বাঙ্গালা-নাছিত্য-সমালোচনী । 
সি পালাগান রাজা, ০ 

আমরা একে একে মে | সমূদাস্ের থণ্ডন করি- ! একতা দৃষ্ট হয়, এবং মগধরাজ চক্ত্রগুপ্তের 
তেছি। ঘুদ্রার শকা'র, বায় জকার ও একার সংষোগও 

তাহার] বলেন, যে, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্রের ; বাক্ষা লা শকার, বগ্গায় জকার ও একার সংযো- 
সমক্ষে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, দ্রাবিড়, প্রভৃতি দেশের | গের স্তায়। 
নানা জাতীয় অক্ষর লিখিতে আরজ করিলেন। ৷ পূর্বোক্ত তিনটী বিষয়ের উত্তর আমরা তিন্ 

ৃ 
| 

চে রশ ০০৯ 

হইতেছে । তীয় বর্ণমালারই শ্রী প্রায় একরূপ। শুদ্ধ শ্রী কেন, 
আমরা বলি, যে, বুদ্ধদেবের সময়ে বঙ্গ- | যাবতীয় বর্ণেই কোনও না কোনও প্রকারে 

দেশে কোনরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল না, ইহা! অল্পাধিক মাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বাঙ্গালা, সংস্ৃত, 
ধখনই হইতে পারে না। ছুতরাং, ততকালে | হিন্দী, গুজরাট, মারহাটী,ভোট, বর্ম, উৎকল, 
যে অক্ষর প্রচলিত ছিল, তিনি তাহাই লিখিয়া-; তিব্বতীন প্রভৃতি ভাষার বর্ণমালা এস্থলে উদ্ধত 
ছিলেন) উহাই বঙ্ষদেশীয় অক্ষর বা বঙ্গাক্ষর ৷ করিয়া পাঁঠকবর্গের কুতৃহল চরিতার্থ কিনি 
শন্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে; ভিনি ষে বর্তমান বঙ্গা- | পারিলেই ভাল হইত, কিন্ত অপাধ্য সাধনে 

দ্ষর লিখিয়াছিলেন, তাহ। কি প্রকারে প্রম!- গা অপেক্ষা তাহাতে মিরশ্ক থাকাই শ্রেয় 

ণিত হইতে পারে ? । বিবেচনায় অথব1 কথপ্চি, সাধ্যায়ন্ত হইলেও 

তাহারা আরও বলেন, খ্রত্রীয় পঞ্চম শতাব্দী । অর্দ্রনিধ বর্ণমাল। সংগ্রহে অযথ। বিলম্ব ভয়ে 

হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এতৎ সময়ের যে ৰ আমরা তাহাতে ক্ষান্ত হইলাম । তবে নিন়- 
সকল মুদ্রা ও তাত্রফলকাদি প্রাপ্ত হওয়ী | লিখিত কতকগুলি সী যে প্রায়ই অভিন্ন, তাহ! 

আমরা এই অময্কের মধ্যে বঙ্গভাষার উৎ- ; 1 শ্রী 

পন্ভি স্বীকার করিতে 'পারি। শুত রাহ) তু্িধ বাঙ্গাল টু 

দাদৃশ্থা কিছু অসম্ভব নহে। তবে সে সকলের | দেবনা গর নী 
ভাষ। যদি ধাঙ্গালা না হয়, তাহা হইলে অন্ত । কৈথী া। 

ভাষায় বাঙ্গীলার ককার গৃহীত হইয়াছে, ] 

ত্যাদি প্রদর্শন করা নি'ভাই আসঙ্গত। বঙ্গীয় | | তিন্বতী রী 

ভাষা এবং বঙ্গীয় বর্ণমালা যে যে রূপে উৎপন্ন ৃ মারহাটা শত 

'ইন্ধাছে, তাহা অ.মরা পশ্চাঞ প্রদর্শন করিব। ূ গুজরাট সা ৰ 

মন্যান্ত ভাষার ককারের সহিত ব্ীষ ককারের উ + 

কপি সাদৃশ্ থাকিতে পারে, তাহা বলিয়। ষে ূ -্ক্ল ডা 

ঙ্গীষ্ধ ককার হইতে তত্তৎ ভাষার ককার গৃহীত, যখন এতগুলি শ্রীতে আন্কৃতিগত *বষম্য 

হা! কোন্ হুদয়বান্ ব্যক্ি শ্বীকাঁর করিবে। অতি অল্প, তখন কোনও কোনও মুদ্রার শ্রী খে 
বানজালার ভ্রীর ভার হইবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি 

স্বিতীয়তঃ। পালী ঝাকার ও বাঙ্গাল। ঝাঁক- 
দি 

। অতঃপর, তাহারা বলেন, যে, ইন্ডো সাসা- 
'নয়ান শ্রেণীস্থ মুদ।, সমূহের 'ভ্রীঃ বাস্কালার 
ীর জুদশ | পাট, ৮. রাক্চল/.. কারে. -৮১-53458-চ 
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থে বির! প্রদর্শন করিয়াছেন, টি 

ভাহাতে বড়ই মর্াহত হুইযাছি; কারণ যে 

সকল বর্ণমাল1 পালী নামে আধ্যাত হইয়া 

থাকে, উহার এক সমক্ষের বা একরূপ আকৃততি- 

সংস্কৃত, হিন্দী, মারহাচী, গুজরাটী প্রভৃতি 

র ভাষার একার সংযোগ হইতে বাঙ্গালার একার 

ংষোগ কিছু বিভিন্ন বটে। উহ্ণদিগের একার 

বর্ণের দক্ষিণোর্ধতাগ্গে প্রযুক্ত হইয়া খাকে। 
রও নহে । কোন্ সময়ের পালীর ঝকারের | এ দক্ষিপোষ্ধতাগ হইতেই ত্রৈলিঙ্গী ভাষার 

সহিত বঙ্গীয় ঝকারের সমতা! দেখা যায, তাহা একার বর্ণের উপরিভাগে আইসে । যখা »ভ্- 
স্পষ্ট করিয়া লিখিলেই ভাল হইত । আমরা | কে। এ উপগ্ভাগ হুইতে তামিল ভাষার 
কিন্তু পঞ্চম পূর্ব থৃষ্টাব্য হইতে পঞ্চম পর খৃষ্টাব্দ একার বামদিকে ব্যবহৃত হয়। যথা 0০. 

পর্য্যন্ত সহশ্র বৎসরের নান! প্রকারের পালী | কে। এই তামিলীয় একারের আকার কিঞ্চিৎ 

বর্ণমালা অনুসন্ধান করিয়! দেখিলাম, উহাদের | পরিবর্তিত হইয়া উতৎ্কল ভাষার একার হয়। 

ঝকার বঙ্গীয় ঝকারের মত নহে। ভবে পুর্র্ব- ; যথ155-কে। ক্রমে ওৎকলীয় একার হইতেই 
গক্ষকারিগণ এই আজব কথা কোথা হইতে 

আনিলেন!  সত্যপ্রকাশের অনুরোধেই 

ৰ 
ূ 

বাক্ষালার একার হন্য়াছে : ষখা কে। ইহাতে 
আকুতিক বৈষম্য অতি অল্প। ওঁ২কবীয় একা- 

আমরা একথা বলিতে বাধ্য হইলাম। কারণ, ! রের নিম্ন্ছ বিন্দুটী শৃন্ত-গণ্ভ, বাঁক্সালার সেবপ 
শ্রকূত ব্যাপার খপ্ত রাখিয়া লোককে ভ্রমে। নয়। যথা 001 বাঙ্গালা ও উৎ্কলের একারে 
পাতিত করা অপেক্ষা মহাপাপ আর নাই।; থে বৈষম্য আপাতত দৃষ্টিগোচর হইতেছে, হয়ত 
অধিকন্ম, পালী ঝাকার ও বাঙ্গালা ঝকারে র উহ! পূর্বে ছিল না। এক্ষণে মুদ্রা যন্ত্র হওয়াতে 
একতা দৃষ্ট হইলেও প্রতিপক্ষদিগের মনোরথ ূ বর্ণ দকলের আকৃতির ঘেরূপ এবভাব আছে, 
পূর্ণ হইত না। কেন না আমরা ত পুর্সেই; হস্তাক্ষরে তদ্রপ থাকিত না। সুতরাং, হস্তা- 
বলিয়াছি, ঘষে বাঙ্জাল। ভাষাতে পালির অংশ ৷ ক্ষরের বাঙ্গাল! একারের ওঁ২কলীয় একারের 
আছে। পালী ব্্ণমালার কোন্ কোন্ বর্ণের । ন্যায় মধ্যে ছিদ্র থাকাও অসস্তব নহে। তবেই 

আকারে বাঙ্গালার কোন্ কোনু বর্ণ উৎপন্ন | ভামিল, উৎ্কল, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার একার 
হইয়াছে; তাহা আমর পশ্চাঁৎ প্রদর্শন ৷ মংষোগ প্রায়ই একরপ। পালীর একারও 

করিব। যাহা হউক, প্রতিপক্ষদিগের পালী ও | এ প্রকার । উহাঁই মগ্ধধরাজ চক্ত্রুণ্ডের মুদ্রার 

বাঙ্গালা ঝকারের সাম্য প্রদর্শনও সঙ্গত বলিয়া | ব্যবহৃত হইত।৯% অতএব, ইহাতে স্পষ্টই 
বোধ হয় না। প্রমাণিত হইতেছে যে, অন্ত কোন ভাষার শব 

তৃতীয়তঃ। ষগধরাজ চল্রাগুপ্তের মুদ্রান্থ ; কি অক্ষর, বঙ্গতাষার শব্ধ কি অক্ষরের অনুরূপ 

শকার ও জকার বে বানালার মত, ইহাতেও | | হইলেও, তাহাতে উহার অবরত্বই কার 
কিছু আশচর্ঘ্যের কখ! নাই। কারণ, চজগুপ্ডের | ঈ% বর্ণ শন্বদ্ধে আমরা যে যে মতের খণ্ডন 
সময়ে পালী ভাবার প্রচলন হুইযাছিল। উক্ত | করিলাম, মুদ্রাদ্দির সে সকল বর্ণ প্রকৃত পন্সেঃ 
একার ও জকার হলি পাঁলী ভাষার হুয়, তাহা; তদ্রপ কিনা তাহ! আমরা জানিনা । এক্ষণে 

| সে সকল অনুসন্ধান ক্রিয়া দেখিবারও অব- 
হইলে 'আমাদের পূর্ববোশ্তরেই ইহারও উত্তর কাশ নাই। শতরাং প্রমাণকারীদিগের বাক্যের 
প্রদত্ত হইয়াছে । তজ্জন্য এস্থলে আর নূতন | উপর নির্ভর করিয়াই আমরা- তাহাদের মত 

৬০৭ জরিআাডি |: - 
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বিবিধ 

বিমংবাদ ঘটিতে পারে। 

ইহাত্র পর পূর্ববপক্ষকারীরা সৎখ্যাবোধক 

জস্কগুলিরও নসায়্য-প্রদ্বর্শনে বঙ্গভাবার প্রত্বত্ব 

প্রতিপাদনার্থ প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা 

গ্রত্যক অন্ধের লাম ধরিষ্। একে একে তাহা" 

দের বিবরণ বিবৃত ন1 করিয়া! একেবারেই দেখা- 

ইতেছি, যে, কতগুপি ভাষার এক ছুই তিন 

প্রভৃতি অস্ক গুলি কিরূপ অভিন্নারুতি । পাঠকবর্গ 

পার্থর মিপে তাহাদের আকৃতি সাম্যের উপর 
একবার দৃষ্টিপাত করত আমাদের বাক্যের 

সত্যাঙ্ত্য নির্ণয় করুন। 

আমরা পূর্বেই বলিয়ান্ি, একমূল হইতৈই 
ভারতবর্ষের ষাবভীয় ভাষা উত্পন্ন হইয়াছে । 

সুতরাং, জমেই সকল ভাষার শব্ধ বা বণের যে 

পরস্পর সাম্য পরিদৃষ্ট হইবে, ইহাতে কিছুই 

বৈচিত্র্য নাই । তবে যে ভাষা হইতে যে ভাষা 

অধিক দূরবস্তঁ, তাহাতে দূরত্বের ন্যনাধিক্যে 
স্বললাথধিক ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে। 

 ব্াঙ্গালাসাহিত্য-নমালোচমী 1 
সিপিএ পাপা 

ছধ কেমন--সাদ1; সাদা কেমন--বগের 
মত; বগ কেমনস্পকান্তের মত । ইহাতে যেমন 

ক্রমিক সাম্য থাকিলেও দূরত্ব প্রযুক্ত দুধ ও 
কাস্তে আদে সাম্য নাই; তদ্রেপ যে যে ভাষা 
হইতে যে ঘেভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রমে 
ক্রমে অনুশীলন করিয়া গেলে সহজেই উভয়ের 
সমতা দেখা যাইবে, কিন্তু আদিম ও অস্ত 

ভাষার অনুশীলন করিলেই একেবারে আকাশ 

পাতাল প্রভে্দ। পুর্ধকধিত রীতিতে বাঙাল! 

ভাষার ক্রম নির্ৃয় করিয়া পাঠকবর্গের মন- 

স্বষ্টির জন্তই আমরা এই দুরূহ কার্যে হস্ত- 

ক্ষেপ করিয়াছি; কিন্ত, তাহাতে সিদ্ধযসিদ্ধি 

সেই সর্বাস্ত্ধ্যামীর ইচ্ছাঁধীন। জানিনা, তিনি 

কি প্রকারে আমাদের মুখ রন্ধা! করিবেন । 

তাহার শঞ্ঞি ব্যতীত আমাদের এক গাছি 

তৃণ নাড়িবারও ক্ষমতা! নাই । 



বাজালাভাঁষ! কোন সময়ের ? 

গংস্কত, প্রাকত, পালী, হিদ্দী, উতৎকল 

প্রতি ভাবা হইতে কিরূপে বাঙ্গাল ভাষা 

উৎপন্ন হুইল, তাহ। আমরা অব্যবহিত পদরই - 

প্রকাশ করিতেছি । এক্ষণে কোন্ সময় হইতে 

উহা উক্ত নামে আখা।ত হইতেছে, তন্িরয়ের 

জন্তই এই প্রবন্ধের আঅবতারণ।। আমাদের 

ধারণ, ববষ্টীয় পঞ্চম শতাঙ্সী হইতে পপুম শতা- 

কার মধোই বন্গভাষা স্বতন্ত্র রূপ ও স্বতত্ত্র আধ্য। 

গ্রহণ করিয়াছে *। কেননা, খৃষ্টীয় চহূ্থ 

শতাব্ীতে ফাহিআন নামক* চৈনিক পরি- 

নির্দেশ করিয়াছেন । তরদখয় নির্দেশের উপর 

নির্ভর করিলে সহজেই উপলব্ধি হয়, যে মাগধী 

ূ 

ব্রাজক এতদ্েশে মাগধী প্রাকৃত প্রচলিত বলিয়! | 
1 

| 

কেহই দ্বিজমাধব বিরচিত ক্ুষ্খমঙ্গলের উল্লেখ 
করেন নাই । আমরা যথাযোগ্য শ্থলে উন 

পুক্তকের সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব। এক্ষণে 

এ প্রাচীনতম কৃষ্চমঙ্গল হইতেও বাঙ্গাল] ভাবার 

শৈশবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাভাব তির কিছুই 
আমাদের হৃদয়ঙ্গষম হস না। রি 

অন্ধকারে হস্তামর্ধণে পদার্থাববোধ যেমন্ 
আয়াসসাধ্য, করস্পৃ্ত বন্জরও স্বন্দপাবধারণ 

যেমন কালসাপেক ; তদ্রপ কোন্ সময়ে বর্গ 
ভাষা একবংশঞাত ভাই ভন্িনার সঙ্গে সঞ্ষে 

থাকিয়। জুবিধামত স্বীয় প্বাতন্ত্রয পান করিয়াছে, 

তন্নিণস্বও আয়াসদাধ্য ও কালসাপেক্ষ। স্ব 

দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, কি চতুর্দশ শতাবী অমর! 

প্রাকৃত হইতে হিন্দী,এবং হিন্দী হইতে বাঙ্গালা ূ বঙ্গতাষার বরঃক্রম বালা অনুমান করিতেছি, 
উৎপন্ন হওষ! দুই তিন শতান্বীর কমে কখনই ূ 

সম্ভব নহে। বাঙ্গালার বাঙ্যকালের কোনও 

গ্রন্থ আম্মদ্দেশে বর্তমান নাই। ম্তরাং, এ 

বিষয়ের স্থির মীমাংস! হওয়াই এক প্রকাৰ 
আমভব। 

অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া] অন্মদ্দেশে প্রসিদ্ধি 

আছে, তাহাও ত পাঁচ শত বত্সরের বৈ নয়। | 

| 
সম্প্রতি কৃষ্ণমঙগল নামে একখানি বাঁজাল। কাব্য ূ 

আমাদের হস্তগত হইয়াছে, উহাই অর্্াপেক্ষা | 

প্রাচীন । 

ন্যুন নহে। 

উহার বয়ঃক্রম ছয় শত বৎসরের | 

বাঙ্গলা-সাহিত্যবিধরণ বিষয়ে ষে 

যে মহাত্া গ্রন্থার্ি লিখিয়াছেন, তীহাকের 

পি 

আন্ান্ত পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ বঙ্গভাষার বস্ঃক্রম 

সহত্র বৎসরের উদ্ধী বলিয়। স্বীকা ৯ করেন না। 
৭. 

| 

*' গ্প্রাফেসর লাসেন (100858858 ) এব্থ 

যে বিদ্যাপতি ও চণ্তীপাসেব রচনা ! 
৷ সেরূপ অনেক শব তল যধো ঘছিগোচর হম) 

এ সময়ের মধ্যে আনেকগুলি ত্ন্থগড রচিত 

হইয়াছিল। অধিকাংশ তন্ত্রেন ভাষানৃষ্টে স্বতই 

এরূপ অনুমান উপস্থিত হয়, যে তাহাদের রচন। 

কালে বাঙ্গাল ভাষাল জন্ম গ নুতন নৃতন কগ্! 

। কহিবার শক্তি হইয়াছে। বাঙ্জালার বাশ্যাবস্থার 

কামধেন্থু তন্ত্রের দ্বাত্রিৎশ পটলে 

আছে-- 

গ্রহণে চল্ুুহর্ধ্যস্ত আসনে ন বসেতদা। 

কাশীক্ষেরলমাভূমিগ্রহণে ৯লহ্ধায়োই ॥ 

এস্কলে আসনে ন বসে? ইত্যাদি বাকো 

“বসেছ্ ক্রিয়া বদ্ ধাতুজ। কিন্তু, সংস্কৃত বম 

ধাতুর অর্থ বদ করা, উপবেশন করা নহে । 

আসনে বাস করা বলিলেও অসঙগগত হয়। অথচ 

বাঙ্গালা ভাষায় আসনে বসা প্রচলিত আছে। 

তজ্জন্ত বৌখ হয়, বাঙ্গাল “বমা” হইতেই উত্ত 

তন্ত্রের “বসে ক্রিয়াপদ সি হইয়াছে । 

হুতরাং হনদেই এইবপ অনুমিতি আইসে 

শিথিত 



4১৩ বাঙ্গালা-সাহিত্য-লঙ্গালোচিনী | 
(পাকে 2৮০৮০... ৯০০০১০৬৬১০০ ০০... ০০০০৮০ 

০০৪ শশা কান জ পা... ১০. ০০০ বর ১ সি মা বাজ 

যে, বাঙ্গাল। ভাষার উৎপত্তির পর এ তস্ক রচিত 

হইয়! ধাকিবে। ৃ 
এক্ষণে যর্দি কেহ এইরূপ আপত্তি করেন 

ষে, বারজৃত হওয়ায়, কালক্রমে সংস্কৃত বস, 

ধাতুরই অর্থান্তর ঘঘটয়া বস, ধাহরই 'বসা' অর্থ 

হইব! পাঁড়য়াছে; তাহ হইতেই বাঙগালা ভাষায় 

বসা বাবহৃ'ত হইন্রা আপসিতেছে। 

এতদ্বন্তারে আমাদের বন্তব্য এই ষে, সংস্ক- 

€তরু ব্যবহাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকতের প্রচলন 

হইয়া উহার যতদর বিকৃতির সম্ভাবনা, তাহাই 
হইয়া] অনতিবিলম্বে সংস্কতের প্রাথ একবরপ 

শেষাবস্থা ঘটিল । তদবধি সংস্কৃত মৃতবই 

আছে। মৃত ভাষার আব বিকৃতি মম্তবে না 

আলোচনাকারীরা কেবলমার পুর্ববশদ্ধতিগ্রহথ 

ণেই জ্ঞাপনাপন অভীষ্ট সম্পাদন কবেন। 

আতরীৎ, প্রাকাতাবন্থায় সংস্কতের যাহা বিকৃতি 

দেখা যায়, উহার তদিতর বিকিতি শটেও নাই, 

্বটবেও না। তনে স্থানে স্থানে যহটুকু আন্- 
থান শ্রাাক্গ হখ, সেগুলি রচনাকালীন ভাষান্ 

প্রানিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জ্জন্ত 4311 

বঙ্গভাবার প্রচলশকালে যে যে সংস্বত গ্রন্থ 

রচিত হইষাছে, তাহাতে অং ভাষার শব্দ বা 

রচনা প্রণালী নয়ন গোচর হই! থাকে । 

অঞ্চবিধ আচারের বিশেষ-কখন-ব্যাপালে 

দক্ষিণাচারের উল্লেখের সময় তশ্ত্রে শিশিত 

ঘআ ছে. 

দক্ষিণামূর্তিপ্ধবিণান্টিতোহসে মতঃ শ্রিষে । 

এস্মলে এক বিশেষ বাতিক্রম দেখুন ; সমস্ত 

পদের মধ্যে সঙ্ধি সংস্থৃত ভাষায় নিত্য, বাঙ্গালা 

ভাবায় নৈকল্গিক; হুর “দর্গিণামৃর্তি-খতিণা? 

ইভাখপিতে সমাস থাকিলেও সন্ধি না হওয়া 

বাঙ্গালা! ভাবা সম্বন্ধীয় নয় ত ফি? এটাতে 

বাঙ্গা*1র ধরণ জীজ্জ ব্যমান | রর 

কামধেন তন্ত্র অন্তত্র লিখিত- 'আছে-্ 

০৮৮৮০ শিশীশীশ শট শা তি ৯ তি শশা 

স্পপপপাপাাশিপাপীশীশীীাি্িাশািটিীটি তি শি শি তো ও 

“নিশ্চয়ৎ দেবদেবেশ কথ্যতাং পরমেশরঃ। 

এস্থলে নিশ্চযৎণ পদ্ঘটা ক্রিয়ার বিশেষণ । কিন্তু 

বিশেষ্য পদে ক্রিয়ার বিশেষণ সংস্কৃত ভাষায় 

আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় ন1।, আমবা যেমন 
বাক্সালায় শুদ্ধই হউক, আর অশুদ্ধই হউক, 
“নিশ্চয় যাইব, নিশ্চয় করিব' ইত্যাদি বলিয়া! 

থাকি) বোধ হয়, তদভ্যামবশতই ভত্্রীয় উল 

'নিশ্ষযুং ক্রিয়ার বিশেষণটী প্রধুক্র হইয়াছে । 

অধিকন্ত তন্ত্র 'দদেদ্বলিম+ “হুয়েদ্ধবিঃ' ইত্যা- 

[দরূপ প্রয্জোগেরও বহুল সমাবেশ আছে। দা 

ও হু ধাতুর বিধিলিডে দ্যা ও জুয়া 

হইয্া থাকে । অন্ত্ে হইল দদেৎ ও ছুয়ে; 

ইহানেই স্পষ্ট জানা যাইছেছে, যে, ইদানীং 

অম্মদেশে মহামহোপাধ্যায় সংগ্ক,ভজ্র পণ্ডিত- 

মণ্ডপীও যেমন অভালবশত কৃ ধাতুর বিধিলি 

স্লে “করেছ? বলিয়া ফেলেন, তদ্রপ সহজাত 

ভা্যস্ততা-শিবন্ধনই দাও হু ধাতুর বিধিলিঙে 

পরেও ও ছয়ে হইয়া খাক্ষিবে। এতদ্বাতশত 

অনেকানেক তঙ্গে 'শৃণ্যভীভিৎ?, 'হৃবিম, মতি, 

চন্দ্রকধ্যস্থা' ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়োগে ব্যাক: 

রণের শৈথিলা-দর্শনে নিশ্চয়ই এই'কপ ধারণ। 

জ্বম্মে, যে, বঙ্গীয় ভাষার উৎ্পন্থির পর উহাদের 
রচনাকাখ্যের সমাধা হইয়া খাকিবে। 

শুদ্ধ শন্দম বিষয়ে নহে, বঙ্ীব ভাবেরও 

সমাবেশ তন্ত্র মধ্যে দেখা যায়। 

পিখিত আছে-- 

ষদ্দি নাথ নব্রব্রীষি মম দিব্যৎ তদন্ত তে। 

দ্বামীকে মাথ।র দিব্য দিয়া কোনও ক্ছি 

করান,যেমন ইদানীস্তন যোবিদ্বরা্দের অভ্যস্ত, 
তন্ত্রে সেই ভাবটাও জাজল্যমান। প্রাচীন 

কোন সংস্ক্ত গ্রন্থে এরূপ ভাব আম্মদের দৃষ্ি- 
গোচর হয় নাই। ছুতরাৎ, অনেকগুলি তন্ত্রের 
উৎপত্তি, বাঙ্গাল! ভাষার পরেই বটে। 

তাই ধলিয়া, সকল তন্ত্রই আধুনিক নছে। 

নীণতঙ্্বে 
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উহাদের ম মধ্যে কোন নর কোননী অত্যন্ত প্রাচীন | | আমর] যেমন বাঙ্গাল (য় 'দশরথ বসু" বঙ্য়!] 
সে সকলের সবিশেষ বিবরণ এস্সলে অপ্রা- থাকি, এখানে সংস্কতেও ঠিক তত্রপ লিবিত 

সঙ্গিক হইবে বলিষা আমন্র] তদ্দবধারণে হস্ত 
ক্ষেপ করিলাম না। 

বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন হইলে তন্ত্র 

পরেই বোধ হয়, কুল্দীপিকাদি গ্রন্থনিচয় বিব- 

চিত হইয়া থাকিবে। পাচ হইতে আটশত 

২সব পর্থান্ত উহাদের বয়ঃকুম বলিয়া অগমান 

হয়। & সকল গ্রন্থে বংশ বা গ্রাম সম্বন্ধে থে 

সকল শন্দ পাওয়যায়, সে গুলির তাধিকাংশ 

সংগ্কত বা প্রাক নহে । এ সমস্বে এতদ্দেশে 

মুনলযানদিগেব রাজত্ব হইলেও, তি 

ভানেক শন্দম আরবিক বা! পারসিকও নহে। 

সে গুলি নোধ হয়, নানা ভাষার সংঙক্ষলনে 

এমন এক বিসদৃশ আকুতি গ্রহণ করিয়াছে, ষে 

দর্শন মারেই তাহাদের জন্ম স্থির করা ছুঃসাপ্য। 

মুখটী, ডিও, সাহরী, রাই, পোড়ারি, হুড, 

গুড়, পর্কটী, কোষ্াষী, পলপান্ধী, ঘোষলী, | 

সেযক, লমুষাবী, লাহিড়া, ভাছুড়ী, লাউডেন, 

চগ্পটা'ঝম্পটা ইত্যাদি শব গুলির মুলানুসক্থান 

হওয়া! একেনারেই: অঙভ্ভব অধিকন্ত, ভট্র- 

শাবায়ণাপির সঙ্গে দশরথাদি যে পাচজন ভৃত্য 
আসিয়াছিল, তাহাদের উপাধি বহু, ঘোষ, ওহ 

মিত্র ও দত্ত' এই শব্দগুপি সংস্কৃত শব্দ হইলেও 
কিবপে সলবাচক হইল, তাহাই রিম্ময়াবহ। | তেছে। ফাহিআননাম। চীনদেশীর় পরিব্রাজক 

আবার যে দেশ হইতে তাহারা এ সকল উপাধি | ভ্রম্পীব্যপদেশে ভারত ভ্রমণ করিতে করিতে 

পইয়। আসিধাছিল, সে দেশে কোনও কালে | ত্কালে বাঙ্গালায় মাগধী প্রাকৃত প্রচলিত 

প্ররূপ উপাধি ছিল বলিয়। বোধ হয় না । | বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যোলশত বংসর 

তজ্জন্ত মনে হয়, ষে হয়ত উহারা এদেশে | পুর্বে ফাহিআনূ এতদ্দেশে পদার্পণ করিয়া 

আলিয়া তই সকল উপাধি প্রাণ্ত হইয়া থাকিবে ১ 1 ছিলেন । ইহার ছুই তিনশত বৎসর পরে বনী" 

তৎ্পরে কুলদীপিকাদি গ্রন্থে বর্নিত হইয়াছে । ; ভাষার উৎপত্তিতে কোন সন্দেহ থাকেনা । অত- 

কূলদীপিকার রচনা বিকল বাঙ্গালা । নিরে; এব বশীর ভাষার বদ্ধংক্রম বারশত কি তেরশত 

কয়েকটা উদ্ধাহরণ প্রদর্শিত হইল। বংসর। আমরা অক্ষর সামা প্রদর্শনকালে বল্লালী্ 

কাণ্তপে চৈব গোত্রে চ্বক্ষনামা মহামতি: | | তাআফলকণন্ছ অক্ষর সকলের বঅনয়বের নিদর্শন 

তন্ত ভ্বাসে। গৌতমম্য গেছে দুশুরখো বছঃ ॥ | অত) পরিমাণে প্রদান করিতে কেট করিবনা। 

হইয়াছে। প্রত পক্ষে সংস্কততে 'দশরখনলুঃ' 

ইত্যা্দরপ একপন্দ না হইলে ভর্থাস্তুব খাটতে 
পারে। এইকুপ ঘোবঃ আম করন্দ কঃ) বিরাটাপ্যে। 
গুহকঃ, বিশ্বামন্তরচ গো রক, দশুঃ পুকুযোত্তম্, 

সংজ্ঞধঃ ইত্যাদি সন্বত্রই ভিন্ন ভিন্ন পদ 
র লিখত হইয়াছে । এ লকে বাঙগালার নকল প্ 

বলিয়াই মনে হয়; এই সময়ে বাশ্াল। ভাবার 
বাপ্যাবস্থা অতাত হইয়্াছে। 

ব্ললল সেনের সময়ে বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি 
হইরছে। তত্প্রঘত্ত তাত্রফলক সকল দেখিলে 

সহজেই বুঝ। ষাইবে,যেন অক্ষর গুলি দ্েবনাগর 

ও বাঙগালার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান । বাস্তবিক 
উহার কিঞিৎ পুন্দেই বঙ্গীয় ভাষা ও বর্ণমালার 
জতণরণ ও নামকরণ হইফাছে। অন্নপ্রাশা- 

নাদি অন্ত সংস্কার হয় নাই। বল্লালের বয়ঃক্রম্ 
মন্বন্মে নানাবিধ মতান্তর থাকিলেওড আট শত 
হইতে নয় শত বৎসরের ন্যুন বা অধিক কখনই 
নহে। ইহারও তিন চারিশত বংমর পুর্বে বঙ্গ- 
ভাষার জন্ম হইলে, এক্ষণে উহার বয়ঃক্রম 

বারশত কি তেরশত ব্মর হইবে । ইহাতে 

হিন্দীর ছুই তিন বৎসর পরবন্থর্ণও হইয়া পড়ি- 

১ শপপশাপিপ পাপা 
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হোএন খসাঙবামক আর এক চৈনিক পরি প্রাকৃত বাঞ্গাল। 

ব্রা সগুম খৃষ্টাবে ভারতভূমে ভ্রমণ করিতে সেজ্জ। সেজ 

')ইসেন। তিনি কামরূপ ও তত্সন্লিহিত মউড় মৌড় 

স্থান মকলের "ভাষা মধ্য ভারতের ভাষা হইতে বউল বোল বা মৌল 
বিভিন্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই যউর মৌর 

ভাষাকে আযাদের আমামী ভাষ। বলিয়া? মনে লো লোণ বা নুন 

হয়। আসামী ভাষ! বাঙ্গালার পরবন্তণ ; এবং মহ মৌ 

'বাঙ্গালার উপাদানেই উহার জন্ম । হুতরাং সিয়াল শিয়াল বা শ্যাল 
হোএন ধসাডের সময়ে বাঙ্গাল! ভাষার সন্তায় গক্ডিনী গাভিন 

আর কোনও সঙ্গেহ থাকিল না। দ্বধিকন্ত,| পুস্ত | পুত 
তিনি উড়িম্যার বিষয়েও লিখিয়াছেন,ষে, তথা- পল্লণ পালন 

কার ভাষ। মধ্য ভারতের ভাষা হইতে বিভিন্ন । ছার ছার 

তত্কাঁলে মধ্য ভারতে হিন্দী ও উড়িষ্যায় উৎ- মজঝ আব 

কল ভাষার বেশ চলন হইয়াছে; হ্তরাৎ নিসা মিছা 

উভয় 'ভাষা -য প্ভিম্ন হইবে, ইহাতে বৈচিত্র বক্ষণ বামন 

কিছুই নাই । বগবেশের ভাষাকে তিনি এরূপ তেল তেল 
মধ্যভারতের ভাষা হইতে বিভিন্ন বলিয়া- পাস পাশ 
ছেন। সেই সময়ের বঙ্গ এক্ষণকার বঙ্গের; মা! মা 
আমানুরূপ না হইলেও বর্তমনি বঙ্গের কতকট। রি . মুগুর 

যে তদন্ত, তাহা ত নিঃসন্দেছ। ন্ুত্তরাৎ, | অ্অস্থ 3 
ঘাহার ভাষাকেও বশীয় ভাবা বলায় কোন ব্গ ব্গ 

দোষ সংঘটন হয় নাঁ। অন্তএব, ভাহার সময়ে | জেথু যেথা 
বঙ্গ ভাষার জন্ম হইমাছে। ইথু এখা 

বাঙ্গাল] ভাষার সংগঠন । হলদু হলুল 
যে যে ভাষা হইতে বাঙ্গাল! ভাষার উৎপত্তি লট বণ লাঠি 

হইয়াছে, তাহা ইতঃপুক্বেই আমরা বিবৃত ছ ছবাছন 

করিয়াছি । এনে কিরূপে প্র সকল ভাষা | ণঙ্গল নাহল 
হইতে বাঙ্গালা ভাষা সংগঠিত হইল, অতঃপর হদ্ধ দ্ধ 

তাহাই বিবতত হইবে। ভুরি ভূত সংস্কৃত মসান মান 

শব্বেরই বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার দেখ। বায় ১" সরিস সগিজা 

তজ্জন্ত সেই সক্ষল শব্দের উল্লেখ অপ্রয়ো- আবসরিস “আঙ্নসি 

জনীয়। তবে প্রাকৃতিক কোন্ কোন শব্ধ রন | রূপ, রূপা 

আমদের ভাষাব আ্সন্তরনিবিষ্ট, পশ্চাল্সিঘিত তম বা 

শব্দ লিড তাহার মাক্ষ্যন্বরূপ প্রদত্ত ছইল। পররহ |. শন 



স্পন্সর 

বাঙ্গাল! 

মচ্ছি মাছি 
কজ্জ কাজ 

০পচ্চিম পশ্চিম 

গন্ডর গভর 

ঘাট দাড়া 

মাস মাস 

পোখি পোথি 

কাহাবণ কাহন 

€কেখু, কোথা 

এতদ্ব্য তত আরও প্রাকৃত অনেক শব্দ 

বাঙ্গাল। ভাষায় ব্যবহৃত হুইয়! খকে। সে 

সকলের সংগ্রহ দ্বারা আরও বাহুল্যরূপে তালি 

কার কলেবর পুষ্টির কোনই আবশ্তক নাই। 

অতঃপর প্রাকৃত স্বোন, কোন্ ধা বাঙ্গালায় 

গ্রচলত. তাহাই প্রদর্শন কর] যাইতেছে । 
শ্রাকৃত বাঙ্গাল। 

চিণ চেন! 

ছিন্দ ছেড়া 

বু বাড়া 

. পঙ্চ নাচা 

বুজৰ বোখ। 

সক সকা (হিন্দী)। 

ধুণ ্ ধোন 

শপ শোনা 

জাণ ভান। 

কর কর! 

ল্গগ লাগ। 

যুজঝ যো! 

পু পুছ! 

ফুট » ফোট! 

গা গাওয়। 

থাজ থাক! 

পড় পড়া 

বঙ্গালাভাঁষা সঘঘটন 1 

প্রাকৃত বাঙাল! 

প্ঢ (বই)পড়। 

মল মল! 
বুড্ড বোড়া 

হো হম! 

কিণ কেন! 

বেডে বেড়! 

থা! খাওয়। 

কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত মস্জ ধাতুর স্থানে 

প্রাকৃতে 'ভূব্ব”ও হয়; তাহা হইতেই আমাদের 
'ভোবা” হইয়াছে। এইরূপ'্চক' হইতে ঢাকা” | 

“ছিন্ন হইতে'ছিণান'। “বিচ্চে'হইতে 'বেচা।' জগ্প+ 

হইতে “জপ”, 'বোন্র” হইতে ধলা) “দেখখ' 

হইতে “দেখা, । আমর] পূর্ববোজ ধাতৃগুলির 
কে।ন কোনটা প্রাকৃত গ্রন্থে প্রত্যক্ষ করিয্কাছি 

বটে, তথাপি আমাদের ধারণ! যে, উহার! 

হিন্নীতেই একরপ রূপাস্তর লাভ করিয়। খাকিবে। 

প্রাকতে নহে । প্রাকৃতে দৃশ ধাতুর স্থানে 

'পেকৃখ' ও বধ ধাতুর “ভণ'আদেশই দেখা যান্স। 

“দেখ খই” বা 'বোরুই” ইত্যার্দি একেবারেই 

বিরল-প্রচার ও অপ্রচলিত । তজ্জন্থ আমাদের 

অনুমান ব্রু ধাতুর স্থানে 'বোল' এবং 'দুশ' ও 

প্রেক্ষণ ইহাদের এটকক কি উভয় স্থানে "দেখ, 

হওয়া হিন্দীতেই টয়) থাকিবে । এবংবিধ 

আরুও নেক সংস্কত ধাতু হিন্দীতে রূপান্তরিত 

হইয়া বালালায় প্রবেশলাভ করিয়াছে, যথা" 

যোগ্য স্থলে তাহাও আমর! প্রদ্দশন করিব। 

প্রাকৃত ও পালী প্রকৃত পক্ষে একই । পালী 

প্রাকতেরই ভেদ মাত্র। অনেকে ইহাকে 

প্রাকৃতের মাগধী শাখার আগ্তনিবিষ্ট করিয়া 

ছেন। কিন্ত, মাগধী প্রীকৃত ও. পালীতে 

কতকট। পার্থক্য আছে? তত্সমুগায় এই স্থানেই 

উল্লিখিত হইতেছে। 

মাগথী প$ঠকৃত বিষয়ে সংক্ষিগ্সধরের হুত্র-- 
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অর্থাৎ,মাগধীতে মুর্ধণ্য ষ ও দত সশ্ছানে 

তালব্য শহয়। ঘথ1, শোশ (রোষ), শাহ 

(সাধু)। 

এখনে উভয় উদাহরণেই শকার হুইসাছে, 

কিন্ত, পালীতে অনেকস্থলেই প্রাকৃতবৎ দন্ত 

সকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যথা, সব্ব সের্ব) 
সগগ (অর্গ), সনেহ (মেহ)। ইত্যাদিস্থলে 

পালীতে মাগধীব কাধ্য হয় নাই। 

মাগধীর অন্ত সুত্র এই" 

রে! লও ৮1৮৭ 

অর্থাৎ র স্থনে ল হয়; ঘুখা, মহালাঅ 

(মহারাজ) ১ চলনৎ (চরণ) 

গালীতে সন্বত্র এ হুত্রান্যায়ী কার্ধ্য হয় 

না! যথ।, রককৃথ (রুক্ষ ) বাস! (রাজা )। 

মাগধ্ীর আর একটী সুত্র এই-- 

চিটঃ স্থঃ 1 ৮1৯৩ | 

অর্থাৎ স্থ। ধাতুর স্থানে চ্ট্র আদেশ হয়। 

ঘথ।, চিট্টহু | প্রান্ুত ও পালীতে “ঠক” আদে- 

শই দেখা যায়। তগ্ভিন প্রাকৃতে পঞ্চমী শ্থানীয় 

“ও, স্থানে “দে? ইছু ও “হি? হয়। মাগ- 
ধীতে "দো হু হত্যাদি শৃত্রে ডষ? স্থানে 

“ছুং হইবার বিধি আছে। যগাঁ, বক্ষণাহুৎ 
(ব্রাহ্ষণাৎ ) পালীতে শিহ' হয় না। বরহ 

প্রাকতানুযারী দো, ইছু প্রভৃতিই হইয়া থাকে 

এবমাদিক ছুই একন্থলে পালী ও মাগধীতে 

স্বতন্ত্র দেখ! খায়? তাহা হইলেও মাপের 

ধারণ।, যে, মহারারী, মাগ্রধা, দ্রারিড়ী, অবস্তিক 
প্রভৃতি শাখা! মধ্যে সাঁমান্তরূপ যে যে বিভিন্রতা 

আছে, সে গলি হয়ত কথোপকথনাদ্িতে , 

ধর্তর্যমধ্যে আসিত না। কেধল্ ব্যাকরণাধিতেই 

বিধিবদ্ধ হইয়া থাক্ষিত মাত্র । যাহ] হউক, 

পালীকে মাগধী প্রাকত বলিতে আমাদের 

বিশিষ্ট আপুনি নাই! 

80789888802 ৃ 
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: 

সপ পাপ পাশ পপ 
রাস 

ঘুখন পালী মাগধী প্রাকৃত বলিয়াই পরি- 
গণিত হইল, তখন প্রাকৃত সম্ভব বাক্যনিচযুই 

যে উহার উপাদান, তাহা বলা বাহুল্য । প্রকৃত 

ও পালীর শব্দ নিচদ্ব প্রায়ই এক” দৈথাৎ, 

কোথাও কোথাও সকার, প্রকার ও অন্তান্ত বর্ণে 

কিছু কিছু ইতর বিশেষ দেখা যায়। নিম্মলিখিত 

শব্দ সকলের উপর দৃষ্টপাত করিলেই পাঠক- 
বর্গ উহাদের একতা অনুধাবন করিতে 

পারিবেন । 

পাপী , প্রাকৃত 

ইথ্থি ইন্খী 

দিটি , দির 

ক্ক্খ কুনু 

খ্মে খেম 

থন থণ 

সে মেট 
সব সপ্ব 

দ্সজ্জ অজ্ঞা 

পুত নী 
অবিজ্ঞ! € অধিঞ্জ 

মজস মিজি 

বিজ্জুম বিজ্ুলী 
গ্প্ত গৃস্ত 

ন্চ্চ ণ্চ্চ 

পোকুখর পোকুখধর 

পক গদ 

সিনেহ্ মিনেহ্ 

অগ্গ স্গ 

তম, ণাতম, 

পুপ্পং পুপ্পৎ 

ঠানানি ঠাগাণি 
হ্রী  হিরী 
মচ্ছ মচ্ছ 

খুশৃহাৎ তুমহশং 



াঙ্গালাতাব! সংঘটন ৭ ৯% 
শপ পপ নি পিপি পলবিপপাল শশা সস 

পালীর পঠমো) দুতিয়ো, চত্থারো, একাদস, ূ সাছেবণ পালীকে প্রাকৃতের পূর্ব বস্তা বলিয়া 

তেরস, চতুদ্দস, প্নরস, মোলস ইত্যাদি শব্দ কল্পনা করেন। শ্বেত ও কৃষ্ণ ধেমন নিভিন্ন,+- 

! 

সকল যে সংস্কৃত ভার্গ। তাহ! পাঠ মাত্রেই | ভীহাদের ও আমাদের মতও তেমনি বিভিন্ন । 

ধুঁঝা যায়। উহ হইতেই হিদ্দীর তেরহ, | যখন স্থান বিশেষের প্রারুতই পালীনামে 

চোঁদহ, পন্বরহ্, ফষোলহ্ উৎপন্ন, এবৎ তাহ। ! আখ্যাত হইয়াছে, তখন উহাকে প্রাকতের 

হইতেই আমাদের তের, -চৌদ্ব, পনর, যোল | সমকালীন বলাই যুক্তিসঙ্গত। পালী নামে 

হইয়াছে, তাহা নিঃসলেহ । আর মারহাটী | কোনও স্বতন্ত্র ভাষা হয় নাই; উহার এবংবিধ 

শুজরাটা, সিঙ্গী, পাঞ্জাবী, মৈথিলা) ভোজ পুরণ নামকরণই বা কোথা হইছে হইল,তাহ! সাহেধ- 

গ্রাতি ভাষা সকল প্রকুত হিন্দী হইতে অনে- | গণই জানেন। প্রামাণিক গ্রস্থাদ্বিতে তাহার 

কটা স্বতস্ত্র হওষাতে শব্দ সকলেঞ্ড কিঞ্চিৎ | কোনও উল্লেখ দেখা যাষ না । 'ধিক্স্ক,স।হছেল 

কিখিং ব্যতিক্রম ঘটয়াছে। কিন্ত, উহার, গ্রণ গ্বাথা নামে আর একটী ভাষারও উল্লেখ 

কোন কোন কালে এবং কোন্ কোন ভাষায় | করিয়া থাকেন। আমব! তাহাতেও সম্মত নহি । 

তাক ব্যতিক্রান্জ হইয়াছিল, তাহার নির্ণঘ্ । গাথা শব্দে কবিতা বিশেষ বুঝায় মাত্র। ললিত- 

করাই দুঃসাধ্য । উাহরণ স্বরূপ ছুই একটা বিস্তণাদি বৌদ্ধ গ্রন্থে গাথা সকল যেরূপ 
শন্দ এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে । পাপী চযঃদস | সংস্কতে লিখিত হইয়াছে, তাহা পুবাণ ব। 

হই্চে প্রথমত চউদ্দস, ত্ৎপরে চোদ্দল, তাহ] | কাব্যাদির সংস্কৃত নহে। উদধদ্ধে প্রত নৈল- 

হইতে চৌদ্দহ হইয়া সর্বশেষে চৌন্দ হইয়াছে; | ক্ষণ্য বিদ্যমান। ভঙ্গিবন্ধন শ্বেতান্ন সুরিগণ 
নব! পাল চতুদ্দস হইতে যে হিন্পী চৌদ্দহ । উহ্বাকে শতত্ত্র ভাষা বশিয়া থাকেন। আমরা, 

হইয়াছে ইহা! সম্ভবপর নহে। মধ্যে অন্ত; দেখিতেছি, গাথা স্বতন্প ভাষা নহে। উহা! 

কোথাও চউদ্দন ও চোদ্দস হইয়াছিল, তাহাতে ূ প্রাকতেরই অগ্রজ! শের কার্কশ্া ও কাঠিন্ত 

আদো সন্দেহ থাকিতে পারে না। তদ্রপ সংস্কৃত | নিবন্ধন প্রাকৃভোচিত বাক্য ষেবপ সম্প্রসারণ 

হব্িদ্র হইতে প্রথমত হরিদ্া তৎপরে ; বিশ্লেষণাদি কার্ধ্য পরিদৃষ্ট হয়, গাঁথাতেও উহার 

হর, তাহা হইতে হলদ্দা ক্রমে হলুদ? হইয।; অন্যথাত্ব ঘটে নাই । আআপিচ. গাথাতে বৈদিক 

সর্বশেষে হলুদ হইয়াছে । নতুবা সংস্কত | ব্যাকরণের নিয়মও অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে । 
হরিদ্রা হইতে একেবারেই বাঙ্গাল! হলুদ হন | নিন্ে কতকগুলি গাথার শব্দ সন্নিবেশিত হইল, 

নাই। যধ্যে আর কোথাও উই রূপ গুলি ছিল । | তদৃষ্টে পাঠকবর্ণ বুঝিতে পারিবেন ষে,উহারাও 

কিন্তু, কোন্ সময়ে এবং কোন্ ভাষায় উহার | একবিধ গ্রাকৃত। 

প্রথম সংঘটন হয়, তত্রির্ণয় একরূপ অসাধ্য। | সংস্কৃত গাথা 
মারছাটা, খজরাটী প্রভৃতিতে দুই একটি ধারয়স্তি ধারেস্তি 
শব্দের তদ্বং মধ্যা বসা প্রত্যক্ষ করা যায় বটে, ন্চ নাচ, 
কি, তদ্বারা, একটী শব্বের জন্ত এক একটা মায়া মায় 
ভাষার উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গকে বিরক্ত কর লভসে | লতে 

অপেক্ষা, তাঢশ আয়্াবকর কার্ধের অবতারণা |] সদা; আদ. 
ই নি 

না করাই শ্রে্বোধে ক্ষান্ত হইলাম। ঘা | যদ 



১৬ বাক।লা-সাহিত্য-মমষালোচনী | 
নিগার 

০০০০ পারা পর 

. সংস্কৃত গাথা 

ঘ্খ। য্খ 

প্লাত্তাঃ রাতিত়ে 

গ্লান শিলান 

লী ইস্সি 

তুধ্য তৃরীয় 

ফ্রেশ কিলেশ 

দেব্যাঃ দেবিয়ে 

* নিশ্মলোন্ *নির্দবলং 

আদনাৎ 'আসনিন। 

উদ্বৌহস্তে উর্হস্তা 

ঘদাসি ঘদসি 

রংস্যসে রমিষ্যমি 

উদ্চি্ঠ উথি 

হি শুনুহি 
ভবিষ্যমি তভেষ্ি 

শ্রত্ব। শুনিত্য 

উত্বিখিত শব্দ সকলের মধ্যে গিলাঁন, 

তুরীয়, কিলেশ প্রভৃতি শব্দে সম্প সারণ কাধ্য 

সাধিত হইয়াছে । বিশুদ্ধনিত্থলং, আসনিন। 

প্রভৃতি পদে “হুপ্তিডপগ্রহেত্যাদি' পাণিশীয 

বৈদিক হুত্রান্থদারে সুপব্যত্যয় ঘটিয়াছে। 
উদ্ধহত্তা স্থলে 'তুপাৎ শ্বলুক্? হত্রের কাধ্য দেখা 

যাইতেছে; একং রমিষ্যমসি, শুন্ুহি প্রতৃতিতে 

প্রানৃতবৎ কার্ধা প্রত্যঙ্খ হইতেছে । অতএব 

গাথা, প্রাকৃত বা পালী ব্বতন্ত্র ভাষা নহে । উহা 

দের পর ভাষাশন্দের যোগদ্বার অনেকে প্রাকৃত 

ভাষা, পালী ভাষা এইরূপ'বলিত্বা থাকেন সত্য, 

কিন্ত তত্তৎ স্থলে ভাষা শবের অর্থাস্তরগ্রুহ 

করিতে হইবে। সাধুভাষ।,) গ্রাম্যভাষা বলিলে 

যেমন একট। শ্বভন্ত্রভাষার বোধ হয় না, তজ্জেপ 

এস্থলেও প্রাকুতভাষ! বা পালী।ভাষা দ্বার। স্বতন্ত্র 

ভাষা বুঝাইবে ন1। 

হিন্দ, বিশেষত: ইহার শাখাবিশেষ ভ্রজ 

ভাষা! ও মৈথিলী ভাষাই বাঙজজালার প্রধান উপা- 

দান । বছুবিবস হিন্দী ভাষার প্রচলন হইলে, 

ক্রমে ক্রমে ব্রজ ও মৈথিলী ভাষার উৎপত্তি 

হয়। উহারাণড একবিধ*হিল্দী। [কক্ক, কি 

প্রকারে বা কোন্ কোন নিয়মের অধীন হইয়। 
হিন্দী হইতে উক্ত দুই ভাষার উদ্তব হইয়াছিল 
তাহা স্থির করা হৃকঠিন। ভদ্বাতীত মারহাটা. 

খুজরাটি, ভোজপূরী, সিল্তী, প্রভৃতি আরও 
কয়েকটি হিন্দীর শাখা আছে,মে মকপের সহিত 

বাঙ্গালার বড় অধিক সংক্রব নাই? হিন্দধর 

ভুরি ভূরিশব্ সেই সকল ভাষা মধ্যে দৃষ্টি 
গোডচর হয। কিন্ত বিভক্ষির আকৃতি বা ক্রিয়। 

ূ প্রকবণে তাহাদের মধ্যে প্রভূত ব্যত্যয় আছে। 

ূ প্রান্ত শব্নিচত কোথাও অলপ বিকৃত, কোথাও 

[থা প্রকৃত অবস্থাতে হিন্দীতে ব্যবহৃত হয়। 

আবার উহা হইতেই কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়! 

বাঙ্গালার ব্যবঙ্ত্ত হইয়া! থাকে । নিয়ে কতক 

গুলি তদ্বিধ শব্ধ প্রদত্ত হইল। 
ূ হিন্দী বাঙ্গাল! 

প্লাতন গাতিন 

: আধা আধ, 

চাংদ ্টাদ 
মাঝ হাঝ 

হাথ ২১ 

মুঠ মুট 

ভাত ভাত 
কায়ত কায়েত 

: দেউল দেউল 

অংধার আধার 

আপ আপন 

বাহ্ধণ সিন 
মোটা! মোটা 
বাসর বাছুর 

গোলু | গোক 



এ শীট সী সপ শপ পা পিপিপি শত পাশ শাপপাসি 

ও মৈথিলীভাষা বাঙ্গালার প্রধান উপাদান। 

বছ দিবস হিন্দী ভাষার প্রচলন হইলে ভ্রমে 

ক্রমে ব্রজ ও মৈথিলীভাষার উত্পন্তি হয়। 

উহারাও একবিধ হিন্দপী। কিন্ত, কি প্রকারে 

বাকোন কোন, নিয়মের অধীন হইয়। হিন্দী 

হইতে উক্ত ছুই ভাষার উদ্ভন হইয়াছিল, 
তাহ! স্থির করা সুকঠিন। তথ্যতীত মারহাটী, 
গুজরাটা,ভে(জপুরী,সিন্বী প্রভৃতি আর ও কয়ে- 

কী হিন্দির শাখা আছে; সে সকলের সহিত 
বাক্ষালার বড় সংশ্রব নাই । হিন্দীর ভুরি ভুরি 

শব্দ মেই সকল ভাষার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়) 

বিভক্তির আকৃতি ব! ক্রিক্সা-প্রকরণে তাহাদের 

মধ্যে প্রভৃত ব্যত্যয় আছে। প্রাকৃত শন্দ- 

নিচয় কোথাও অন্পবিক্তঃ কৌথাও বা প্ররুত 

অবশ্থতেই হিন্দীতে ব্যবহৃত হয় | উহা 

হইতে কিকিৎ রূপান্তরিত হইয়! বাঙ্গালা 
ব্যবহৃত হুইস্সা থাকে । নিম্বে তদ্রপ কতকগুলি 

শব্দ প্রদত্ত হইল । 

হিন্দী বাঙাল। 

গান গাঁতিন 
আধা আধ 
চাদ চাদ 

মাঝ মাঝ 

হাথ | হাত 
মু মুট 
ভাত ভাত 
কাত কায়েত 

দেউল দেউল 
অং্ধার আধার 

আপন আপন 

পপ পপর কাপ পপ পপ পাতা সপাশ পপি পাস পাপা 

পপ 

ব্চ্ছি 
মাউসী 

সাজ 

ক্ছু 

জিব হা! 

ভটকল 

উত্চ 

জব 

চমার 

কাক! 

উল্টা! 

পেট 

ট্ট, 

থুহড 

যোড়। 

কংকর 

বাপ, বাবা, 

সাংকু 

নাতু 

গেরু 

অঙ্্ 

আকু 

কংধ 

অচৎত 

জেঠ 

জেঠাঈ 

বাঙ্গালা 

ধামন্ 

মোটা 

বাছুর 

মোবু 

বিছ! 

মাসী 

সাজ 
কিছু 

জিভ, জিব! 

আটকাল 

উছু 
অব 
চামার 

বাকা 

উল্ট। 

পেট 

টা, 

ঠাণ্ডা! 
যোড়! 

কাকর 

বাপ, বাবা 

সাঁকো 

নাতী 

গেরি 

আজ 

আর 

কাধ 

আচন্ব! 

জে 

জেঠাই 
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পির ররর চরারারারঞতাহ ... ওর 

হিন্দী বাহ্বাল। 

আড়াল আড়াল 

কাল(কল্য) কাল 

পরসে। পরশু 

পুর্্োদ্বত শ্বশুলির অধিকাংশই মারহাটা 
গুজরাটা প্রভৃতি ভাষাতেও পরিদৃষ্ট হয়। 
উড়িষ্যাভাষার উত্দপত্তি বিবরণ আমরা পুর্েই 

'বিবৃত করিয়াছি । ক্রিয়া-প্রকরণে বা্গালাভাষ। 

ইহার ছারা অনেকটা পরিপুষ্ট হইয়াছে । যথী- 

স্থানে তৎ্সমুদায় নির্দিষ্ট হইবে। উতৎকল ও 

বাঙ্গাল! ভাষার শব সকল একরূপ। যে কোনও 

ভাষার একখানি অভিধান থাকিলেই উভর 

ভ।ষার বার আনা শব্দের জন্ত কোনও ভাবনা 

] 

পিপিপি 
ঠ 

সস 

তেমন ব্যবহুত হয়। বাঙ্গালা ও সংস্কতে 

বিশিষ্ট ব্যদ্পত্তি থাকিলে, উত্কল ভাষা অতীব 

হুগম হইয়া! আইসে। 

আমর] যে যে ভাষা হইতে বাঙ্গাল! ভাষার 
উৎপত্তি বলিয়াছি, অতঃপর 'কয়েক্টা শব্দ দ্বার 

& সকল ভাষা হইতেই যে বাজ্জালাভাষার 

সমুত্পন্ডি,তাহাই বিশিষ্টরূপে প্রতিপাদন করিব 
অনেকের ধারণা যে, সংস্কৃত শব্দঘমকল অপ- 

ভ্রষ্ট হইয়। একেবারে বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত 

হুইয়া থাকে ।, ইহা আমাদের অনুমোদিত 

নহে। এবম্বিধ অনেক শব্দ বাঙ্গালায় গ্রচর- 

দ্রপ থাঞ্চিলেও সকল শব্দই ষে এরপ, তাহ। 

আমর খ্শকার করিতে পারি না। কারণ, অপ। 

থাকে না। গ্রাম্য বা প্রচালত শব্ধ সকলে অনে-; ভ্রংশ-কাণ্ডে উভয় শব্দের মধ্যে বহুল পার্থক্য 

কট বৈলক্ষণ্য ঘটা থাকে 

শব্দ সকল এক বলিয়! আর এস্থলে উল্লিখিত 

হইল না। তবে উত্কলের টুকি হইতে বাঙ্গা- 

লার টুকু, গুড় হইতে গুল, ও বিড়া হইতে 

হিড়া হইয়াছে । উহার গোটা, টি, ট! প্রভৃতি 

বাঙ্গালাছেও প্রচলিত আছে । যহি, কীহি, 

| 
| 

: 
| | 
| 
| 
| 

্রদ্থ গুচলিত ] প্রত্যক্ষ হয় না; ক্রমশঃ সেই কাধ্য সমাধ! 
হইয়া থাকে । মনে করুন, সংস্কৃত দখর্থি শব্ 

হইতে বাঙ্গালা 'দান্ি' হইতে পারে; কিন্ত বধু 

হইতে যে একেবারে “বৌ” হইয়াছে, এ কথ! 
স্বীকার ঝরিতে কিছু বুঠিত হইতে হয়। 

স্থাতরাং, বধু ও নৌ এতছুভয়ের মধ্যে অন্য 

নীহি, কেহি, কতেক, এধার, সেধার প্রভৃতি : কৌন ভাষা আছে, তাহ নিঃমন্দেহ । তদিধ 

অপনুষ্ট হিন্দি শব্ধ এমস্ত, যেমন্ত, কেমন, 

তেসস্ত, হইতেই বাজাল।য় এমন, যেমন, কেমন 

সংস্কৃত প্রান্ত 

পা পন্ধ 

পৃস্তি পোখি 
বড, বড 
ডেল গাড্ওল 

গাড্ডক গড্ডক 

চড়ম্পদী চউপদধ 
ক্ষার কথ।র 

সতত থস্ভ 
দঘি দহি 
দ্বার ছবার 
ছদ্ধ ছ্দ্ধ 
প্রস্তর পণ্খর 
বধু বহ্ 

কষেকটা শর্ষই আমরা এস্থলে প্রদর্শন 

কর্ষিব। 

হিন্দ উৎকল বাঙ্গতা। 

পাকা পক পাকা 

পোথি পোখি পুথি 
বড়া বড় বড় 
গাড়ল শাড়ল গাড়ল 

গাঁড়ুক গাড় গাড়, 
চৌপ।ই টু চৌপাস়্।। 
কছার ছার 
থংত থম থাম 

দহ হি দই 
দুবার ছুয়ার দুয়ার 
ঢুধ ছ্ধ ঢু 

পর পথর পাথর 

বহু ব্উ বৌ 



চে 
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পপি শি 

সংস্কৃত পক শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'পাক?? শরব্ষ 
উত্পনন হইয়াছে ; একথা বলিলে বন্তার দুঃসা- 

হুসিকতারই পরিচন্ব পাওয়া যায়। কেননা প, 

ক ও ব এই তিনটা অক্ষরে 'পক্ষ' শব্দ হইয়! 

"পাকা, শব্ষের বেলায় 'ব, কোথায় গেল? এবং 

ছুইটি আকারই বা কোথ। হইতে আদিল? 

সহজেই এরূপ প্রশ্ন মনে হইবে । একেবারে 

এতটা পার্থক্য হওষাই অসম্ভব | এতদনু সন্ধান 

করিতে করিতে দ্রেখা গেল, যে, সংস্কৃত পিক 

হইতে প্রাকৃত “গন্ধ” হইদ্বাছে। প্রাকুতে 

কেবল একটী ব'কার স্থানে একটী 'ক'কার 

আিল। এক্ষণে ত্র প্রাকৃত 'পক" হইতে হিন্দা 

পাকা হওয়া কিছু আশ্চধ্যকজনক নহে, 

কারণ, উহাতে কেবঙ্গ একটী আকার বেশী। 

হিন্দীতে পক্াা এইরূপ লিখিত হয়। 

তাহা হইলেই প্র হিন্দী 'পন্া,ত,হইতে উত্কল 

পেকা ও তাহা হইতে বাঙ্গালায় পাকা হইতে 

পারে। যেছেতু, উতৎ্কলে একটী “ক'কারের 

লোপ এব বাঙ্গালা» একটী আকাব অধিক । 

এইরূপ, ক্রমশ একটী কম বা একটী বেশী 

ঘব।স্রা অপন্র-শ ব্যাপার সমাধা হইয়া থাকে। 

একৈবারে দুই চারিটী শন্দের কম বেশী স 

হয় না । অনভএল) সংস্কৃত পরু হইতে বাঙ্গালাপ 

পাকা নহে, মধ্যে প্রাককত, হিন্দী ও উৎকল 

আছে । তাহা হইলেই পুর্নোছ্ধত শন্দ গুলির 

দ্বাধ? »পষ্টুই প্রতীত হইবে, যে, বাঙ্গালা ভাব 

তন্ং ভাষা হইতে সমুহপন্ন, তাহাতে আদৌ 

দ্বৈর্থী নাই । 

অনেক সংস্কত শব্দও অপতভ্রষ্ট হইয়া বা্ষা- 

লার ব্যবহৃত হইন্জা থাকে, নিয়ে তাহাদের 

কতকগুলি,সনিবেশিত হইল । ইহাদের মধ্যে 

কোন কোনটী হিন্দী বা অন্যান্ত ভাষাতেও 

গরিলক্ষিত হইতে পারে । 

র 
ৃ 

পপ শা ীশিীশীটত শা শিশিশশ পেস 

াল্পিপাসিশা 

সংহত বাঙ্গাল। 

চ্যবন চুখান 

চেডে চেলা 

ছাদন্ ছাওয়! 

জটিতত জড়ান 

যোজন যোড়ন 

ঝুটিতি ঝট 

রি ঘা 

লগ লাগল 

দীর্ঘি নীতি 

ধোত্র ধোতী 

ন্শহদ নন 

নমন নবান 

ঘুৎ ্ 
বর্ন বাড়ান 

বাট বাড 

পৃষ্ট পীঠ 

রী ঝড় 

ত।পন তাতান 

ততি তত 

তিন্ত ভিত 

লন খান 

হংডী হ'ড়ী 

পবান্চা গরুক 

*পুলানন পালান 

বসল বাকল 

এই তালিকার মঙ্ছোে যে ঘষে বাঙ্গালা শন্দ 

দেওয়া গেল, উদ্নাদের মধ্যেও কোন কোনটি 

ভিন্দী বা উত্কলে কিঞ্চিৎ ব্নূপান্তরিত হইয়া 

ক্রমে বাঙ্গালীর আফিমাছে । সকল গুলিই থে 

একেবারে সংস্কত ভাঙ্গা, সাহস করিয়া কোন 

ক্রমেই এমন কথা বলা যান না। জনক-জননীর 

চিহ্ন সন্তানে থাকিবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি £ 

০ 



০১২ 
এসব পি কপ আজি 

ক্রমশঃ হিন্দী ভাষার ন্যায় আমাদের বাঙ্গালা 

ভাষাতেও আরবী ও পাঁরসী 

পরিমাণে সমাবেশ হইয়! পড়িষাছে । অনুধাবন 

করিয়! দেখিলে বোধ হয়, কথোপকথনাদিতে 

আজকাল যত্ত শন্দ আমরা ব্যবহার করিয়া! থাকি। 

তাহাতে সংস্কতমূলক শব্দ একার্ধী, পারসী বা 

আরবী শন্দ অপরাদ্ধ। তাহার দিও মাত নিদর্শন 

প্রদর্শিত হইতেছে । সংস্কৃত স্বান জাত "ঠাই? 

শব্দ আর এখন আমাদের ব্যবহারে আসে না। 

ফাসর্র “'জগা'-জাত'জামগা শন্দই এখন উহার 

পান অধিকার করিয়াছে । দ্ষেতজাত খেত 

ছাড়িমা এশন আমবা 'জমীন' জাত “জমী, 

পা “বেলের বল এশন খুব কম ; “জোরে” 

ই জোর বেশী বেশী দেখা যাইতেছে ।মন্ততা 

কেবল কয়েক জন ভদ্রলোকের কাছে; কিন্তু 

“নেশা? ছোট বড় কাহাবও কাছে বাকী নাই। 

লেকা, নে) বোবা, ভাবা, লালা, খাদার 

প্রচলিত শব্দ পূর্বে কি ছি, জানা মায় না। 

"আবরণ" গিয়াছে 'পরদ।” 

লয়ে'রগুলদলে “কারখান।' ছইসা।ছে । “নিনিম় 

নাঁই,বদল' আছে । এবএ৫ ধাহুশঘটিত'পবিচ্ছদঃ 

ও 'পোপাকের' মধ্য আমলা শেন্টীরই বেশী 

বেশা আদর কিমা থকি | খাতিব'এখন আঘ্ধি, 

চলিতেছে । "কাযা 

তীয় । 'খাকতির'ই বা কমর কি? 'খোরাকির? 

জন্য সকলেই লালাস্বিত। যাহারা নহে, 

তাহারা গ্েতাধ' 

জুতা, গয়না, 

৫ %খলাছের জন্যই বাস । 

শভম, চোগা, চাপন্যান,। জামা, 

০ পপ শিশসপ শি িশিশ্পতশাশিস্পীশশপিশিপাি  শীশপপ্প্পিিপাসি আপ্পীশীতি শত শি িশপীপিপাশল পিশশািদ শত তি 

শব্দের বহুল ; পমারে'র জন্য শোকে হ 

সিসি ০ টি ও পেপার্স পোপ পাপ সাজ পপ পাপ পলা তাপস পপ পথ পপ পপ পপ পপ পপ পপা্াপিসপসপীপলাপাত পাপা” স্পা 

স্পেস পাপপি পাটি পিক রিপা পাপা 

বাঁ্গালা_সাহিত্য-সমালোচনী | 
০৩ শিপ 

মাত়ভাষারই সেবকত্ রি? করিয়া থাকেন। 

£1 করিয়া রহিয়াছে । 

'আন্কেল' ছাড়া কে আছে? ঘরে বাহিরে, 

দোকানে বাজারে, পথে খ্বাটে, ময়দানে 

বাগানে জর্দত্রই “জিনিষা ৪ নানা প্রকারে 

সংস্কৃত শব্দ স্থানে পারসিক ও আবরবিক শব্দ 

ব্যবহৃত হইতেছে । আর কত বলিব । আমর! 

এ নিষয় লইয়া! আর অধিক আন্দোলন করিব 

না। এক্ষণে বঙ্গীয় ভাষার বিভক্তির আক্কতি 

ও ক্রিপ্লা প্রকরণের বিবরণ প্রকাশিত করিলেই 

আমাদের কাধ্য সমাধা হয়। 

বিভক্তির আরুতি । 

আমাদের বিচ্ুক্দি আক্কতির অধিকাংশই 
মৈথিলী ভাষা হইতে সংগৃহীত । অন্যান্য 
ভ'ষাঁর ন্যায় ইহানএসাত বিভক্তি । প্রথমা, 

দি'্ীয়া, ততীনা চউখাঁ, পঞ্চমী, খ্ঠী ও সপ্তমী । 

কন্দুন্াকে প্রথমা লিভন্ি হইক্সা থাকে। 

সৎক্কত-াহীন্ত ভাব সকল প্রাচ্য ভাঁবাতেই 

দেই প্রধমা বিভল্দিব লোপ'হইতে দেখা ঘাম; 

ল। ভাষাতে ৪ কন কারফেব কোন 

চিহু থাকে না স্থা, বাম যাইতেছে; গোর 

ডাকিনেছে, উত্তঘুত্র র্ভুকীরকের চি নাই। 

মৈগিল ভাঙা কর্ধকারকে ণর্কে হয়। 

কিন, মিগিলার প্রদেশবিশেষে কেবল “কে 
হইয়া খাকে। খীণকে হইচই আমাদের 

কর্ধাঙ্গারকে “কো? লাল 5 হয | সখা, তোমাকে 

হতনা, সাঙ্গ 

এল র, টপি, চধমা, ছভিতেত কাঁহাপও অন্ভা ব! সলিব? স্কাহাকে ডাক । স্থল বিশেষে এ কো” 

দুষ্ট হয় না। পক্সীগ্রামে হটজাত “হাট? আছে 

বটে, কিন্ত নগল্গে বাজার" “দোকান? ভিন্ন কথা 

নাই। লাঁন্ডের বেলায় খুন কম, কিম্ট নুক 

আনেন লেপ বেশী লেশী। সকলেই বলেন 

“গরীব+) ধিনি বড মাত ছামাপ্রিয়, ভিনি না! হয়, 

উহার পর "ছুঃখী কথাটি যোজন! করিয়া উহার প্রয়োণ খুব কম। 

ৃ রলোপও 'ঘটে। যথা, হল আন; ভাত খাও। 

শাঁ্গালার করাকে কোনও কোনও স্থানে 

“রে, ও গ্রানুক্দ হইয়া] খাঁকে। খা, আমারে 

ডাপিও ; ভরিরে সঙ্গে করিয়া "আমিও । «রে 

পদ্যেই অধিক ব্যবন্দত হইয়া! থাকে । গদ্যে 

কাথা হইতে রে 



বিভক্তির আকুতি, | 

আসিয়াছে, তাহার বিবরণ আমরা পুর্ধ্বে প্রকাশ 

করিয়াছি । পুনকলেখ করিব না। 

মৈথিলী ভাষার করণকারকে হিন্দীর “সে' 

হইতে প্রথম প্রথূম সণ সেশা হইয়াছিল। 
এক্ষণে উহার! প্রাচীন প্রয়োগ বলিষ়। পরিগণিত। 

ইদানীং মিথিশাবাসিগণ করণকারকে এ? 
ব্যবহার করিয়া থাকেন । শুনা যায়, নানা- 

কারণে মিথিলা প্র্দেশের সহিত বাঙ্গালার খনি- 

তা ছিল। তজ্জন্যই বাঙ্গালাভাষ৷ মৈথিলী 

ভাষার উপকরণ অধিক পরিমানে লাভ করি- 

যাছে। আমাদের করণ কারকেও্ড “এ' প্রচলিত 

আছে। যথা; জলে আগুণ নিবে । অন্তান্ত 

করণ চিহু পুর্মেই বিবৃত হইয়াছে, তজ্জন্ত 

এন্ছলে পুনরুন্িখিত হইল না। 

মৈথিলেয় সম্প্রদান চিত্রু কে” ॥ আমাদেরও 

তাহাই। সংস্কত-ব্যতীত অন্ত কোনও ভাষায় 

সম্প্রদ্ধানের তাঁদৃশ সার্থকতা দেখা যায়না । এজন্য 

হিন্দী প্রভৃতি কষেকটী ভাষাত উহার উল্লেখও 

নাই। তত্তৎ ভাষায় সম্্দান কশ্মস্থানীয় হইয়! 

থাকে। বাঙ্গালার সঃপ্রদানকেও কম্ম বলিলে 

বলা যায়। 

মৈথিলীর অপাদান চিত স, পো1। হি- 

শব সহিত ইহার কতকটা সাম্য আছে। 

বাক্গালার অপাদান মৈথিলীর বিদ্ছ বিসর্ণও 

গ্রহণ করে নাই । আমাদের অপাদান চিভু 

থেকে, হইতে । মারহ।টী থী, থকী হইতে 

বাঙ্গালার থেকে, তাহা ঘামরা পূর্বেই বলি- 

যাছি। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত শ্থিত্বা 

হইতে বাঙ্গালীর থেকে হইয়াছে । স্থিত্বার 

ভার্থথাকিয়া। ুতরাৎ, ঘত্'থেকে অর্থাৎ ঘরে 

থাকার পর । এ কথাটা নিতান্ত আসন্ছতও 

নহে। 'ত্রৈলি্ষী তাষার অপাদান চি ভি 

উহা হইতেই উতৎ্কলের ক, ঠাক । ঠাকুর অর্থ 

আমর। যতদূর বুগিয়াছি, তাহ প্রকাশ কধি- সপ্ত পা 

র 

১৩ 

তেছি । সংস্কৃত স্থ! ধাতু স্থানে প্রান্তে 'থা' 

হয়ু। ক্রমে 'থা? হইতে “5” হইয়াছে । তাহ 

হইলেই 'ঠ” শব্ের অর্থ স্থান। পাক" শবের 

অর্থশ্থান হইতে । সুতরাৎ, গৃহ ঠাকুর অর্থ 
গৃহের স্থান হইতে অর্থাৎ গৃহ হইতে । ইহাতে 

আমাদের থেকে'র সহিত বড় বিসম্বাদ 'টি- 

তেছে না। "ঘরে থাকিয়) বাহির হইল? ক! 
প্বরের স্থান হইতে বাহির হইল, একই কথ! । 

আমাদের আর একটী অপাদান চিহ্ু হইতে । 

ইহা] কোথা হইতে আসিল, তন্ির্য় এখনও 

আমাদের সাধ্যাতীত। কাহারও কাহারও 

মত, শ্রাকৃতে পঞ্চমীর বহুবচনে “হিৎতো', িং- 

তো হয়। ওঁ হিংতো। হইতেই আমাদের 

“হইতে? হইয়াছে । আমরা এক্ষণে ইহার কোন 
গ্রত্যুন্তর দিব নাঁ। সম্যক পরিজ্ঞাত না হইয়া 

কোনও কথা বলা আমাদের অন্ভ্যস্ত। জানিতে 

পারিলে সকলকে বিদিত;করিতে কুটি করিবনা, 
তবে প্রাকৃতিক 'হিংতো” আ্িথতো? অপেক্ষাও 

সুমঙ্গত একটী কথ! আমাদের মনে লাগিবাছে। 

বলিতে পাবিনা, যে সেইটা হইতেই আমাদের 

হইতে” উত্পন্ন। যাহা হউক, কতকট! সঙ্গত 

বলিক়্া এস্ডলে বিবৃত করা গেল । পুর্জেই বলি- 

য়াছি, সংস্কৃত 'ভ' ধাতু প্রকৃতে ছে? হইঘ। 

হিন্দীতে “হোয় হইয়াছিল। উহাতেই তত- 

যোগ হোয়ত' পর্দ অনেক স্থানেই হিন্দীতে 

দেখা! সায়। উহ। অমমাপিক। প্রিযাঁ; এবং 

উহার অর্থ হইরা। ত্রজভাষাতেও এই 'হোঁঘতঃ 
অনেক দেখ! যায়। যপা, ব্রজ্জ হোয়ত আজল। 

অর্থাৎ ব্রজ হইরা*আসিল। অদ্যাপি এত" 

দেশেও 'আপাদানে হইয়ার প্রয়োগ দেখা যাষ। 
যেমন, ফালীঘাট হইয়া বাড়ী যাইবে । হিন্দীর 
এই হোয়ুত'কালক্রমে 'হোয়তে? হইয়া উচ্চারণ- 
সাম্যজন? প্রথম প্রথম বাঙ্গালায় হৈতে” হুইয়!- 

ছিল; ভারতচন্রাদির গ্রন্থে ভুরি ভুরি হৈতে'র 
প্রয়োগ আছে । উক্ত হৈতে” ই এক্ষণে হইতে 
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হইয় পড়িয্াছে। আমাদের বোধ হয়, হিংতো। ূ 

বাঙ্গাল!-সাহিত্য-সমালোচনী । 
৯ 

উহার পুর্ন ভাষাগুলি যঠীতে 'ক" লইয়াছে; 

অপেক্ষা এইটীই অধিক তুসংলগ হয়! সম্প্রতি | এবং অধস্তন ভাষাগুলি সম্বন্ধে 'র' গ্রহণ 

ব্ঠী ও সপ্তমীর বিবরণ প্রদত্ত হইলেই বিভক্তির ট করিয়াছে । তাহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে, 

ব্যাপার শেষ হইয়া ষায়। 

মৈথিল ভাষার ষ্ঠীর চিহ্তু ক, কের ও র। 

ক" হিদ্দীর “কা হইতে গৃহীত। আমাদের 

বাঙ্গাল! 'ভাঁবায় ষষ্ঠী স্থানে কের বা কার এবং 

“বর ব্যবহার দেখা ঘাত্সঃ ঘথা,কতকের,অদ্যকীর 

তাহার। কিন্ত, উৎকল ভাষার ষ্টার চিত 

কেবল রি । ভোজপুরীতেও কর, কেক 

ইত্যাৰি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হিন্দী কা, 

পাঞ্জাবী দ।,'মারহাটী চা) নেপাপী কো, দি্ধী 

জো, গুজরাটী নো। এতগুলি ভাষার ষষ্ঠী চি 

পৃথক পৃথক। তজ্ন্ত বাক্গালার র' মৈখিল বা 

উৎকল হইতে আপিয়াছে বলিলে, উহাদের 

ব্ কোথা হইতে এবং কি প্রকারে আদিল, 

তাহার নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য । মারবারীদিগের 

কথোপকথনে যণ্ঠীতে.র প্রয়োগ পরিদৃষ্ই হইয়া 

গাঁকে। এবৎ চাদ কবিত্র পৃথীরাজ-রাসনামক 

কাঁব্যেরও ষষ্ঠীস্থানে র” দেখা যায়। হিন্দীর 

মধ্যে পৃ্থীরাজ-রাসই প্রাচীনতম গ্রস্থ। উহাতে 

সম্বন্ধ স্থানে 'র” থাকায়, পরবস্তাঁ গ্রন্থ সমূহে 

“কা কোথ। হইচে আসিল, ইহ লইয়া নাঁন। 

লোকে নান] কথ! বলেন; যাহা হউক, তোজ- 

পুরী “কর এই বিবাদের কতকট। নিরাকরণ 

করিয়।ছে। উহা] কও র'র মধ্যে -অবস্থিত ।* 
সপ ক্স 

*প্রকুত ভাষায় ষষ্ঠী স্থানে কেলক,কেরকও 
দেখ! ষায়। উহ হইতেই ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া 

ভোজপুরী কর হইয়া থাকিধে। উহার “কর”্ঞর, 
মৃূশ প্রাকৃত হইলেও হইতে পরে, কিন্তু, 
গ্রাকতে সংস্কতাঁনযায়ী কোন কোন স্থানে নস 

হইয়া, আবার কোগাও বা কেলক” “কেরক” 

হইল কিন্ধুপে; ইহার মুলানুসন্কান বড়ই দুর্ধহ। 

দুই এক জন সাহেব অনুমান করেনঃ সংস্কৃত 

দকুতক” হুইতে প্রাকুতের 'কেরক" হুইয্াছে। 

আমাদের কিন্ত, ইহ ভাল বৌধ হয় না। 

যে, উড়িয়া, বাঙ্গালা ও আসামী ভাষা উহার, 

পর প্রচলিত্ত হইয়া থাকিবে। 

পধিকরণে মৈথিলীতে যে, মো পুর্বে 

ব্যবহৃত হইত। উহার আধুনিক অধিকরণ 

চিত এ"; বাঙ্গালাতেও অধিকরণে এ হত্ব | উৎ- 

কল ভাষার অধিকরণ চিহ্ন“ রে । উহার সহিত 

বাঙ্গালার কোন সংশ্রব নাই । 

কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালার কম্মকারকের 

“কে? প্রকৃত পক্ষে বিভক্তির চিহু নহে । উহ1 

প্রাক টেরক স্বার্থে এই সৃত্রানুষাত়্ী “টি'র 
পূর্বে অকাদেশ । কারক চিহ্ু হইলে সর্বত্রই 

তন্দ্রপ দৃষ্টিগোচর হইত। 
এতদুন্তরে আমাদের বক্তব্য এই । লেখক 

মহাশয় যে সংন্ৃত ভাষায় বুাৎ্পন্ন নহেন,তাহ? 

তাহার এবৎবিধ আসন ত ধারণাতেই স্ষ্ট বুঝ! 

যাইতেছে । তিনি টির পুর্বে ঘে কেন 
ব্যবস্কা করিয়াছেন, উহ], জন্পপ্রাতিপদিকের 

পক্ষে নহে । তদ্ধিষদ্বে মুগ্ধবোধের শুতে এই-- 

“ত্যাদিব্যাসভে সৃক্তিজআজ্রেবাক্ 

প্রাক টেব্যকদশ্চ? | 
ইহার অর্থ এই । ত্যাদ্যত্ত, অব্যন্, স, ভ 

ওস. ভিন্ন বিভন্তযন্ত সর্বনাম পদ, এবং কেনল 

সন্বনাম শব্দের টির ( অন্তযবর্ণের পুর্ব বর্ণের ) 

পুর্ববে বিকল্পে অকৃ হয় এবংঅব্যয়ের ক 

স্বানে ও হয়ু। 

পূর্রবোন্ সুত্রান্ুধারে তিডস্তপদ, অব্যয়, 

স, ভ, ওস ভিন্ন বিদ্ুক্ত্যন্ত জর্বনাম পদ এবং 

সব্নাম শব্দ ভিন্ন অন্যত্র অকৃ হইতে পারে না। 

কিন্তু, লেখক মহাশয় উহার উদাহরণ দিক্াছেন, 

যথা, কন্তা এব কন্তকা |] পাঠকগণ ! এই কন্তা 

এব কন্তকা” স্বার্থে ক'র উদাহরণ । টির পুর্বে 

অকের উদাহরণ নম্ম। তাহা! হইলে, 'হরি' 
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এই শব্দের টির পূর্ষে অক করিলে 'হরকি' | হইবে না। লংস্কতেও “মধুগৃহাণ' 'বারি পিব' 

হইয়া পড়ে, 'হরক' হয় না। তবেই তাহ ইত্যাদি স্থলে বিভক্তির লোপ হইয়াছে বলিয়! 

হইতে ক্রমে হরিকে কি প্রকারে হইবে। ঘে উহ্ণদের উত্তর আদে বিভক্তি হয় নাই, 
লেখক মহাশয়ের মত, ক্র “অকই” “কে | এরূপ বলা অসঙ্গত। ম্ুতরাৎ, আমাদের কর্মব- 

'হইয্া কর্ম্রকারকবন্ব্যবহৃত হইয্বী থাকে। ষথা, | কারকের “কে' টির পূর্বে অকু বা স্বার্থে ক 

রামক-_রামকে। কিছুই নহে। উহা! বিভভি'র আকুতিই বটে, 
ষ্দি তাহাই হইল, তবে'হরকি'র ইকার স্থানে; তাহা! নিঃসন্দেহ। 

একার করিয়া 'হরকে ডাক? ইত্যাদিরূপ বাক্যে ষঠী-স্থ।নীয় 'র' লইয়াও লেখক মহাশয় 

হরিকে? না "হরকে, ডাকা যাইবে ? কারণ, । 'টামোর্ণচশৃত্র দ্বারা ৭ স্থানে র করিবার জন্তু বুগা' 

হরিশবে আকৃ যোগে নিপ্পন্ন হুরকি' স্থানেই | প্রগ়্াস পাইয়াছেন। স্বেচ্ছোক্তি এবমাদিক স্থলে 

কন্মবৎ “হরকে” হইয়াছে । অতএব, কাহাকে | শোভ। পায় না, অন্তত্র পাইতে পারে। যুর্দন্য 

যে ডাকা যাইবে, সে বিষম সমুস্যার কথা । | ণকারের ডকারবৎ উচ্চারণ হইলে অন্তত্রও 

আমাদের বোধ হয়,নাড়া চাড় বিদ্যার দোষেই । তদ্রপ হইবে, একথা অর্বতোভাবেই দ্বীকার্ধ্য । 

লেখকমহাশয় এবপ বিভ্রান্ত হইয়াছেন। অপ- | প্রাকতাধ্যায়ে সৎক্ষিপ্তদারের আর একটা 
ঠিত বিদ্যা বিদ্যাই নয়। যাহা হউক, এক্ষণে ৰ হবত্র এই । 

উহাকে স্বার্থে ক? ধরিয্বা*লইলেই বাকি হয়, ই৭ শস্ডসোণ্োই | 

তদ্বিষয়ে আলোচন। কর1 যাউক। সকল প্রাতি- ূ ইণ উত্তরয়োঃ শন্ওসোঃ স্থানে ণো ভবতি, 

পিকের উত্তরও স্বার্থে ক প্রত্যরর হয় না। | ষখ।, অগ্ণিণে1। ইহার অর্থ এই--ইকারান্ত, 
বাধাদি গ্রদ্ুতি কতকগুলি শব্দের উত্তর স্বার্থে | উকারাস্ত, শব্দের পরস্থিত পস ও উস স্থানে গো 
ক প্রযুক্, হইয়া থাকে। ক প্রত্যয় দ্বারা আর ূ হয়; যেমন অগ গিণে!। 

একটা শন্দ নিষ্পন্ত্র হয় । উহার উত্তর নুবাদি।  এস্থলে দ্বিতীয়ার বহুবচন ও পঞ্চমীর এক- 

বিভক্তি যুক্ত হইলে, তবে তাহারা সুবস্ত পদ বচন উভদ্ন স্থলেই “অগ্গিণৌ” হুইয়াছে। 

বলিয়া পরিগণিত হইবে। কন্তা শব্দের উত্তর | উহারও মুদ্ধন্য ণকার স্থানে ডকার হইবার 

দার্থে ক" করিয়া কন্াকা শব্দ হইল। উহাতে | আপত্তি কি? তাহা হইলে তছুভয় স্থলেও 
বিভক্তি যোগ হইলে কন্যকাকে, কন্কাদ্বারা, ৷ বাঙ্গালার 'র'কার হইত। কিন্তু, বাঙ্গালার দ্বিতী- 

কন্তকাতে এইরূপ পদ্দ বাক্যে প্রযুক্ত হইতে | য়ারু বহুবচন ব! পঞ্চমীর একবচনে রকার হয় 
পারে। “ক” প্রত্যক়ের রূপাস্তরে “কে? হইলে, | না। অধিকন্ত,মুর্ঘ্য ণকারের ডকারবৎ উচ্চারণ 
কখনই উহাকে পদ বলিয়া গণ্যকরা যায় ন1। | হইতে পারে, বকারবৎ নয় । অতএব, উক্তরূপ 

পদ না হইলেও বাক্যে প্রযুক্ত হইবেনা। অত- | মুর্দন্য ণকার হইতে বাঙ্গালার ষষ্ঠীর “র? হয় 
এব,রামকে ডাক,হরিকে বল ইত্যাদি স্থলে দ্বার্থে। নাই। আমর! একরকমে উহার কারণ নির্দেশ 

ক নহে; কর্মমবিভক্তিস্থানীয় “কে? নিশ্চিত। | করিয়াছি । বৌধ করি, তাহা নিতাস্ত অসঙ্গতও 

স্থলবিশেষ্ে সেই বিভক্তির লোপ হয় বলিয়া | হইবে না। 

সর্বত্র দৃষ্ট হয় না। তজ্জন্র জল খাও, বই পড় | মিল ভাষায় অস্মদ ও যুস্বদ শব্দের বহু- 
ইত্যাদি স্থলে জলকে, বইকে এরূপ প্রয়োগ  বচনে “হুমর।' ও 'তোহুরা+ হয়। উহা? হইতেই 



৯৬ বাঙ্গাল।- সাহিত্য-সমালোচনী ্ 
রে ১2 সপ 

বাঙ্গালার 'আমরা" “তামরা ইহা সংস্কৃত মৈথিনীর 'তাহি' জাত, তাহা নিঃনেহ। 

এতদ শব্ধ '্থানে মৈথিল ভাখার 'এহি”। উহা! সন্্রস্থলে তদ্ শব্বপ্ছানে মৈথিল ভাষায় 
হইতেই বাঙ্গালার এই । সংস্কৃত যদ,হিন্দী জো, | তনিকা, তনিকাকে, এবং কিমৃশব্ষ স্থানে 
মৈেধিল জে, বাঙ্গালা যে। সংস্কৃত তদ, হিন্দী | কনিকা কনিকাকে প্রযুক্ত হইয়! খাকে। উহা 
সো, মৈথিল সে, বাঙ্গাল সে। অন্যান্য । হইতেই আমাদের ভাষায় তিনি, তাহাকে এবং 

বিভক্তিতে তদশব্দন্থানে মৈথিলীতে “তাহি' | কনি, কাহাকে হইয়াছে। সংস্কৃত কোহি 

হইয্বা থাকে। ষথা, তাহি কে, তাহি জ' । হইতে হিন্দী কেহি, মৈথিল কেহে1 গ্রাম্য 
, ইত্যাদি । উহা! হইতেই উত্কল ভাষায় “তাহা” | কেও, উতৎ্কল কেহি, গ্রাম্য কেউ, বাঙ্গাল! 
হয়। যথা, তাঁহাকু, তাহা ঠাক্ত । উত্কলের ন্তায় | কেহ, গ্রাযা কেউ নিম্পন্ন, ইহ একরূপ অব- 

বাঙ্গীলাতেও 'তাহা, ব্যবহ্থুত হইতেছে । যথা, কি বিভকির আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের 

তাহাকে, তাহাদ্বারা। অতএব, বাঙ্গালার “তাহা” | বক্তব্য শেষ হইল। অতঃপর ক্র্িয়। প্রকরণের 

উদত্কল হইতে গৃহীত 7 এবং উত্কলের “তাহা” ৷ বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। 



০০০ আলী 

সংশ্বত ভাধাক্স যেমন লড়াদি দশ 

বিভক্তিতে ক্কিপ্াব কাঁল নির্দীত হয়; 

বাক্ষালায় তন্রুপ নহে । উহাতে সামান্যতঃ 

তিন কাল; বর্তমান, ছর্ীভ) ভবিষ্যৎ, । 

সন্ত ভাঁধায বর্তণানকালে প্রথম পুরুষের 

ক বচনে “তি? হয়। প্রারকুছে কোন কোন 

ধা়ু সংস্কত ঞাকৃত 
স্ব ন্মরতি সমর ই 

ক করেতি , করই 

স্ব শ্কবতি শ্ষ নই 

শ্ু শুণোতি শুই 

ভ্ ভগতি ভণই 

ক্ৰী ক্রীণাতি কীণষ্ 

হ্স হসন্ভি হুসই 

ক্র ত্রবীতি বোলিউ 

ভু ভৰি হোই 

দা দরদাতি দেই 

জল্প জল্পঠি জল্পই 

ভ্ ভরতি ভরই 

মসজ মজ্ঞতি বুড্ডই 

চর চরতি চরই 

সমস্ত ধাতুরই অনিশ্চিত বর্তমান এই- 

রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তজ্জন্ত আর অধিক 

বান্ছলারূপে,.লিখিত হুইল না। এক্ষণে নিকট 

বর্তমানের বিষয় কিছু বলা] আবশ্টাক। আমি 

দেখিতেছি, ভুমি দেখিতেছ, সে দেখিতেছে 

ইত্যাদি হছুপে মৈথিল ভাষায় “হুম দেখৈ- 

তদ্ছু,, “তো দেখৈতছহ» “সে দেখৈতছি' 
এবং উৎ্কল ভাবায় 'আল্তে দেখুআছুঃ 

॥ শি 
8 

! 

৮ 

1 পল (১ শে. পাঠ টিতে কিস তত ১০ বর ক কু স্ঞ্ রর 
স্্ চন পুপশি পু ১৬ হা 

শাখায় শী তি? স্থানে "ই" হইয়া থাঝে। 

উক্ত “ই? হইতে শ্রাচীন হিন্দিতে হইতে 

দেখা ফায়। উচাবই হুশ্ব হইর! উত্চকলে 

এ? কার হইয়াছে । বাঙ্গালাভেও সেই 

একার শ্রযুজ হুইর়। থাকে। নিম্নে কতক” 

ধাতুর তত্ত(বে বস্তমানক!ল নিম্পন্ন কর! 

যাইতেছে । 

গ্রাটীন ছিন্দি উৎকল বাঙ্গাল! 

স্সমবে ক্ঘরে স্থরে 

করে করে করে 

শ্কবৈ স্করে শ্ষ'রে 

গুনৈ শুনে গুনে 

ভণে ভথে ভর্শে 

কীনৈ কীনে কিনে 

হ্পৈ হসে হাসে 

বোলে বোলে বলে 

হোর হুএ হর 

দেয় দে দেন 

জগ্নে ভপে জপে 

ভবৈ ভরে ভরে 

বুড়ৈ বুড়ে বুড়ে 

চরৈ চরে চরে 

পবিদৃষ্ট হইতেছে । উতৎকল ভাষার সঙ্গে 

ততট নহে । আমর যেমন সংক্ষেপে 'আি 

দেখছি” “তুমি দেখছ, “০স দেখছে" ব্যযহার 

করি,,উতৎ্কল ভাষাতেও তন্দরপ শণক্ষেপে 

“আস্তে দেখুডু, তুস্তে দেখুঙ্, সে দেখুছি' 

বাবহৃত হইরণ থাকে । এস্থলে উত্কল ভাবা 

রই সহিত ৰাজালার সাম্য দেখা যাইতেছে । 
যাহখ.হউক, নিকট বর্তমানে বাঙ্গালার ক্রিয়া 

তুস্তে দেখুন,” “সে দেখুঅছি? হইয়া থাকে । : মৈথিলী-জাতই বটে । দেখাছি, দেখহ উহা 
বঙ্গালার 'দেখিতেছি” প্রভৃতি স্থলে মৈথিল | হইভেই সৎগ্গিড হইয়াছে। 

ভাষার €দেখৈতছিতর সঙ্গেই অনেকটা একতা! 
১৪ 



অন্তানত সকল ল ভাষ অপেক্ষা উল ভারা 

কসর একটী বিশেদ বৈলক্ষণা আছে । সংস্কৃত 
ও প্রাকৃতে যেমন প্রথম পুকষের বন্ধবচনে 

“ন্তি' প্রাযোগ হইয়া থাকে, উতৎ্কল ভাব 

তেও তদ্রপপ্রযেগ দেখাযায়; থা, “সেমানে 

দেখস্তি তাছারা দেখে | “সেমানে দেখি- 

ক্ভ্তি' ল তাহাব। দেখিয়া থাকেন । এই অস্ত 

প্রয়োগ হিন্দি গুভৃতি অন্ত কোন ভাষায় 

দু হয় না। সংস্কত ও প্রাকৃত জাত উতৎ্কল 

ভাষা মাত! ও যাতামঙ্ীর এই লক্ষ-টী পর্ি- 
হাব করে নাই। 

ছুরস্থ বর্তমানে বাঙ্গালার আমি দেখিতে" 

ছিলাম,তূমি দেখিতেছিলে,-স দেখিতেছিল' 

ঈত্যাদি স্থলে মৈথিল ভাষায় হম দেখৈত- 

ছল, “তা দেখৈতছুলহ, “সে দেখৈতছল? ৷ 

এবৎ উৎ্কলভাবায় আস্তে দেখুখিলু”'ভুম্তে 

দেখুখিল”, “লে দেখুথিলী” হইন1 থাঁকে 3 

বা 1 উৎকল*দেখিক ইহাদের যে কোনটা হইতে 
গ্রথম প্রথম বাঙ্গাল! ভাষায় "আমি দেখলু'। 

ইতাদি হইয়। থাকিবে ; ক্রমে উহ| হইজেই 

দেখলাম হইবাছে। দেখিতেছিলাম স্থলে 

উক্ত পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে ; অর্থাৎ, 

আমি দেখছিনু ইত্য।দি হইয়। ক্রেমে উচু! 

হইতেই দেখিতেছিপাম ইত্যাদি হইমাছে। 

আমাদের ভাষায় যে দেখিল', করিলা, 

য1ইল", আইল! ব্যবহৃত হয, সেঙচলি উৎ্কল 
জাত। কারণ, মৈথিলীতে কেবল দেখল, 

কবল, আল হইতেই দেখা যায়। অকার 

স্থানে ইকাঁর হইয়া দেখিল, করিল, খাইল, 

ইত্যাদি আধুণ্নক প্ররোগ ঈাড়াইক়্াছে। 
দবস্ত অতীতকালে বাঙ্গালার 'আমি 

দেপিয়াছিলাম”, “তুষি দেখিয়াছিলে, “সে 

দেখিয়াছিল” ইত্য।দি স্থলে মৈথিল ভাষায় 

হম দেখৈ গছলঙুৎ, “তা দেটখিঅছ লহ 

এই স্থলে “দেখিভেছিলাম” ইহার সঙ্গে | সে দেখৈঅছলহ' এবৎ উত্কল ভাষায় 

“দেখৈতছলহ্ঁ” এই পদের অধিক সমত1 দৃষট 
হইতেছে,আব সংক্ষিপ্ত 'দেখিতেছিছ প্রভৃতির |] 

উৎ্কলের 'দেখুখিলু'”ব সঙ্গে ই অধিকনৈকটা। 

মৈথিলী হিন্দী বাঙ্গ'লাকে সর্ব্ববিষযেই পরি- 

পুই করিয়াছে । শিন্দী “দেখত থা'র "থা? 

কইতেই উতকলেব খিল? হউষণ থাকিবে। 

'আত্তে দেখিথিলু, “তুন্তে' দেখি,থল,” €স 

দেখিথিলী” হইখ1 থাকে | হিন্দীব “দেখ! থা, 

হইতে উতৎ্কল ভাষার: দেখিথিলু” হইয়। 

থকিবে। 

সামান্ত বা নিকট ভূতকালে আমি দেখি- 

য়াছি, তুমি দেখিযাঁছ, সে দেখিযাছে ইত্যাদি 

মৈথিলীতে উক্ত থ' স্থানে ছি? হইযাভিল; | স্থলে মৈথিলী ভ।বাঁ় “হুম দে খৈআ ছহ"”,তোৎ 

বাঙ্জালাতে ত্বাহাই রক্ষিভ হইয়'ছে। 
এইবার অনিশ্চিত ভূতকালেব বিষয় 

আলোচনা কর। য।উক। আমি দেখিলাম, 

তুমি দেখিলে” “সে দেখিল? ইত্যাদি স্থলে 

মৈথিলীতে “হম দেখলছা", “তো দেখলহ,, 

“সে দেখল” এবং উতকল ভাষায় ্মান্তে 

দেখিলু', তুত্তে দেধিল” “সে দেখিলা' হইয়া 

ঠকে। আমাদের বোধ হয় দৈথিল 'দেখলছু"* 

“সে দেখিআছি” হয় । উত্কলের 

ূ দেখৈঅছহ+, পে দেখৈঅছস্ছি* এবং উত্কল 

ভাষায "আন্তে দেখিঅছু””, "তুড়ে দেখিঅছ,। 

€দখিঅছি”র 

“দেখিবাছে'ধ অনেকটা 

“দ্বেখিনাছিল+- দেখি 

লদখিআ।ছে? | উত- 

সঙ্গে বাঙ্গালার 
সাদৃশ্য রহিয়াছে। 

আছিল” ; “দেখিয়াছে' 

কল ভাষ! এইটাকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া 

দিতেছে। নক্কত অস্তি, প্রাকৃত অথি, 



বঙ্গীয় বণমালার উৎপাত ববরণ । ১০৭ 

উৎকল আছ, বাঙ্গাল! আছে ! মৈথিল'তে৪ | প্রকাশিত কবিলাম ।এক্ষণে উহ্থার বর্ণমালার 
অছি ব্যবহার লক্ষিত ছয় । মৈখলী ও উৎ্- | বিষয়ে হল্তক্ষেপ কর। যাইতেছে । 

কলে নানাবিষষে সাম্য দেখ যায় । বোধ রত 

হয় বাঙ্গালার সঙ্গে মিবিলার যেরূপ ঘনিষ্টত। 

জন্মিয়াছিল, ইহার কিঞিংৎ, পূর্ধেরধে উড়িষ।ার ঙ্গীয় বর্ণমালার উৎপত্তি বিবরণ। 

সত আরও অধিকতর ঘনিষ্টতা জন্মিয়া বঙ্গীয় ভামার উৎপত্তি, বযএক্রম গ্রতভৃতি 

থাকিবে। ছুইটী ভাষাকে ইঞ্গার জোষ্টা | বিষষে আমাদের অভিপ্রায় পূর্বেই একটিভ 

সঙোদর। বলিযা বোধ হয়। হইয়া্তে, এক্ষণে উহার বর্ণমালার উৎপত্তি 

কঙকগুলি নীরপ বিষয় লইয়া আমা | বিষয়ক বিবলণেরও উল্লেখ আবগ্ঠক । যেমন 

অমকক্ষণ পর্যস্ত পাঠকবর্গের শ্রবণখেদ | অনেকগুলি ভাষার মধা দিয়। বজভাষা আপন 

জন্মাক্টতৈছ। কি কবি, কর্ব্যসাধন বড় | লার অম্গ প্রত্যঙ্গের পরিপুর্টি লাভ কর 

গুরুতর ব্বাপা । এক কথার ব.রৎবার ৃ শ্বরং স্বতন্রভাবে বিরাজ কবিতেছে, তন্ধপ 

প্রযোগে হমত অনেকে চটিবেন । এক্ষণে এ ূ মালাছাতীষয বর্ণগালার ক্রমিক বিরুতিৰ 

বিষষে আর অধিক আন্দোলন কবিব না। | সহায়তায়ও যে সর্বশেষে বজীয় বর্ণমালার 

] 
] 
1 

1 

| 

সমুৎ্পত্তি সংঘটিত হুইয়াছে, তাহা সর্ধখৈব 

অনন্দিগ্ধ। সংস্কত ভাষা অতান্ত প্রাচীন 

ভেদাদির বর্ণনার আবশ্তক নাই । হইলেও দ্বেবনাগবণীষ বর্ণম।লা উহ্াব সম 

ভবিষাৎ কালেব তব্য স্থানে প্রাকৃত | কালিক নহে, অর্থাৎ বেদাদির সম্ভবক!লে 

ভাসা ইববর্ড' হয; যথ! কর্তবাৎ-করিব্ব 1 | লিপি-প্রণ'লী প্রবর্তিত না থাকিলেও, 
। য্কালে উহ্বার প্রথম প্রবর্তন হল) সেই 

ভাষায় ভবিষ্যদর্থেষ্টক্ত “ইব্বঙ? হইতে ইব' ূ আদিম বর্ণমালার নাম ব! উহার বর্ণনিচয়ের 

ব্যবন্গত হউয়া থাকে? যথা, "আস্তে দেখিবু” | আকার কিরূপ, তাহা অন্মদাদির ধাদ্ণাঁতীত 

আমি দেখিব। “তুত্তে দেখিব+ লভুমিদেখিবে। ৷ বলিয়!ই এবৎ'বধ ন!না প্রকার গে[লমোগের 

“সে দেখিব'-সেদে'খবে। মৈথিল ভাবায় ৰ সংঘান হঈখা থাকে । বর্তম।ন কালে 

অবযোগে ভবিষ্যৎ কাল নিষ্পন্ন হয়। যথা র যাহাকে আমরণ দেবনাগর শবে আখ্যাত 

সংক্ষেপে ভবিষাৎ্কাজের উদ্ল্খ করিয়াই 

আমর। নিবস্ত হইব ।* উহার অবান্তর 

তবা ভবিষাৎ্-কালকদাত্তক বলয়! উতৎ্কল 

দেখব -্দেখিব। এস্কলে উৎ্দকল “০দেখিঝু? | 

হইতে বাঙ্গালার “দেপেব' উতপন্ন হইযাছে, 

করিতেছি, উহ্থার এ আখ্যা কেন সময় 
হইতে প্রচলিত, তদবধারণের ৪ কোনও 

এইরূপ বলাই মুক্তযুক্ত । মৈথিল ও উত্কল ূ উপায় নাই। যদি পূর্বোক্ত আদ্য বর্ণমালা ই 

কুদস্ত ক্রিষাপদের সহিতও বাঙ্গালা র ভূথিষ্ঠ | দেবনাগর শশ্দে অভিক্িতত হইয়া থাকে, 

সাম্য আছে, বাছুল্য ভয়ে আর সে সকলের | তাহা! হইলে ত উহাই বয়: ক্রম!হুগতিক 

অবতারণ। কর! গেল না। বাঙ্গাল] ভাষার  মৃত্ত্যন্তর-পরিগ্রছ-কবত অবশেষে বর্তমান 

উদ্পপত্তি, বঃক্রম ও লৎগঠন বিষয়ে আমা- | দেবনাগরের আকারে পরিণত হইয়াছে, 

দের মন্তব্য আমর পূর্ব পূর্ব পৃষ্ঠাগুলিতে | এরূপ জ্ক্ুঘান নিতান্ত অদঙ্গত হয় ন1। 
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বিবেনবরক » রত্নর গন্ত । তব, উহাদের 
সমহিতে আমা যাইছেছে যে, বর্তমান বর্ম 

বৈষম্য লাভ করে, তদ্রপ একই দেবনাগ« | পর্য/স্ত বরেদোৎ্পত্তির এক বৃন্দ ছিয়ানবব ই 
বৈদিকাদি বিভিন্ন কালে যেভিন্ন ভিন্ন মূর্তির | কে'টি আই লক্ষ বাধা হাজাব নষশন্ত 

যেয়ন এরই মন্ুষা পৌগওকিশোর- হু 

অধীন হইবে, ইহাতে কিছুই বৈচিত্র নাই। বিষেনবব ই বৎসর আতীত,হইরাছে। 

বৃদ্ধাদ্দি বযোভেদে আকৃতির অল্লাধিক 

দ্লেবনাগর শবটী দেবনগব শব্দের উদ্ভব বেদ সকলের উৎপত্তি পুর্বে ভু -সংখ;ক 
ভবার্থে ঝ প্রতায়যোগে নিষ্পন্ন $ অর্থ), । বৎসর পূর্বে সত্ঘটত হইলেও উচ্াারা এতা- 

দেবনগরে (শ্বর্গাদি স্থানে) যাহার উদ্পত্ভি | বছ বর পর্যাপ্ত আমাদের ব্যবহারে আপি- 
তাহাই দেবন[গর । তাহ! হইলেই সংস্কত | তেছে না; কারণ, এক এক চতুর্চগেব অস্তে 

যেমন দেবগণের ভাষা, দেরনাগব বর্ণমাল1- 

কেও তজ্প পেই বিবুধশণের লিপি কার্য্ের 

উপাদান বলিতে হয়! হিন্দুদ্দিগের মতে 

(লাহেরগণ বা তন্মজিগ্রস্তথ দেশীয় মস্তক 

উপস্থান করিলেও) বেদোৎ্পন্তিকাল এক 

প্রলয় হব । প্লনাবসাদন প্রনর্মার কতাদি 

যুগের প্রবর্তন হইলে মানবগণেব আপায়না- 

ধ্াাপনলিপিকণণারদি সর্বকাধোর ব্যবঙ্গার 

তত থাকে । অভ, প্রলর্ণমাল চতু- 
বুর্গের কিয়ৎকাল ব্যতীত হইলে তদবধি 

লেপি কার্ধাদির প্রচলন হুইয়! আজিতেছে। 

পুরাণাদিতে বিশ্বাস করিলে সতা নেতা 

ফাপব কলি চাবি যুগে লিপি কার্ষেরর প্রচ 

লন ব্দাছে, ঈন্ক! স্ুস্পঈ জানিতে পাশা ষায। 

সহ! আঅ "ীব ভুঃখজনক যে, এতছিষকে শ্েতকাৰ 

বৃন্দ ছিষানবব ৯ কোটি আট লক্ষ বাষান্ন 

হাজার নয় শত বিরেনববই বগুসব ; অর্থাৎ 

পুর্বোক্র-সংখাক ব্সর পৃর্বেরবে বেদের উৎ- 

পতি হইয়।ছিল। ইচ্বার প্রমাণ এই, জগৎ- 

স্ঠিব প্রান্ত হইতে স্বাযস্ত,ব, ক্বারো চিষ, 
ওত্তমি, ভামস, বৈবতত, চাক্ষুষ গ্রাভৃতি ছ্ত 

মনজুর অধিকার কাল ফমতীত হইয়াছে | পার্থকা পরিদুই হউযা 'খাকে। ভঃবহীয 

সঞ্চম বৈব্দত মন্গুন অধিকাণ চলিতেছে ) ; বিষয় বিশেষের উৎকর্ষ নিহ্ব] সমাচানত্র। 

এবছ সাবখি প্রভৃতি সগ্ডম মন্থুব অধিকার | স্বীকার করিতে যেন তাহা শপথ-প্রতি- 

ভবিষ্যতে, হবে | সত্তা, করেত, ছাপব, কলি | হত; তাই ক্ঠাচাব তত্তথিময়ে স্যোজন- 

এই চারি যুগকে চতুষু'গ কষছে ; এইরূপ ূ পবিবন-স"ঘটন দ্বারা ভাবাম্থর ঘটািযা 

ৰ 

বিপশ্চিদগর্পেব সঙ্তিত আ'মাকের ভষেস্ট মন- 

পাম্পি 

একাত্তর চতৃযূর্গে এক মন্বন্তর হয়। এক [থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ দ্বুত একটী কথ। 

চভুষ্কূগের পরিমাণ তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি | বসা যাঁউক। সহ সহম্র ব২সবাবধি ার্য্য 

হ]জার বর । এইরূপ একাত্তর চতযুগে | বিজ্ঞান-বেকুগণেন শিদেশখনুলাবে অউ্রলক) 

অর্থাৎ ভ্রিশকোরি সাতসট্রি লক্ষ কুড়ি হাদ্দার চুক্ায দিশৃক্ষাকার লোকদগড দিবার প্রথা 

বহ্যুরে এক ম্হস্তুর হইলে ছস মন্বন্থরে এক | গরচলিত হইয়া আিতেছিল। উয়বেপীয় 

বৃন্দ ছুরাশী কোটি ঠিন লক্ষ কুড়ি হাদাধ | বিজ্কান-বেতারণ উচ্টার উপকাতিভী বা লী- 
বৃত্ধুর অতীত ; এবৎ সগ্ডম মথস্তরেরৎ বার, | চীনতা উপলদ্ধি কৰিত্েে গ্ারিলেও জর্যয- 
কোটি পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার, নয় শত পশন্সি-বিযুখ বলিগ্লাই প্রথম প্রথম তাঁহারা 

পাপ পাপা ত তত 
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অন্রাপিক্া-গান্ধে দ্ধধোলমযান এক এক 

লৌঙ্ুদরশ্ড নিবেশের ব্যবস্থা! করিলেন ; ক্িন্ধ, 
ভাগ্কাতেও সভিনত ক্ষলগ্রাপ্তি না দেখিবা 

আজকাল প্রাবাদ-শীর্ষে চভূঃশূল পঞ্শুলা- 

তর আক এন্ধ লৌহদগুক বসাইতেছেন, 

তথনগি অন্রাস্রমত্ডি আর্যযমনীবসিশণের সেই 

দশুলটী বাকিতে গেম তাভাদেব স্বর বোধ 

হয়। আল একটী উদ্বা্গষণ "প্রদান কণা 

যাউক। মান্্াজেশীয় সিভিল স'বিপ পদ- 

প্রতিষ্ঠিত ৮৮ 96911 বামে এক পণ্ডিত 

বলিয়া ছেম,-_ / 
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[00 00078 70201701005 

1, চ6780980, 

(101701167৮7 ঢ15 অ611- 
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2061১])% এত 00৯0 806 0090:1)৬5050 
06177165 0 1100 8871970, 
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শু এইকপ দুষ্ট একটী বিসযে নহে, 

দন্দিনঈ 'তালাদেল এই প্ররুতির মিশন 

পরিলক্ষিত ইরা থাক ॥ ভারশশিন লিপি 

প্রণালী সন্বন্ধেও তাতাদের অভিপ্রায় পুর্ব- 

বৎ্।- যাঙাদের প্রা-স্ত বধি 

একে একে সাত মন্বস্তব অত্তীগ হইউডেছে, 

তাহাদের অগ্রে যে কোন জাতিব লিপি 

জগঙ্-স্টির 
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১০৪ 

[নিজ লা। 

শুরিগখ বলেন, ভারতীয় 

887076610 990709 হইতে উতর | ৬১০: 

গ্রমুখ কতিপয় পঞ্তিতেব মত যে, মিশর 

দেশে জুদিগের মধ্যেট'সন্ম গাথম লিপি 

ভার যারা প্রযুখখ 

লিপি-প্রণালী 

প্রথালয নঙ্ত্রর্হঠিত হইয়াছিল। 01৭ 

11539106208 তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । তথা 

হইতেই ক্রমে ভারতে আনীত হঈয়াছে। 

আমাদের কেমনই ছুনঘূৃ্, যে, মান্েব- 

সমন 
টু 

১1411 প 

দেখ এগ কণা বীজ গুক্রমউশজ্ঞ।নে 

শিশাধাষ্য পাকিনয় । পাত 

ধর্থেদকে লতি ধন হাজার ৰঙজশপণের 

বল্পেল, তাঙ্কাদেন সহিত আমাদের মত- 

সঙ্গতি সর্ধঘৈব অসম্ভাবা । আহে] দুর্দেৰ ! 

প্রাফেসর মেক্নমুলব বলেন +৮)9৮ 276 

4১50158 &11008066 গন 097৪0 01 
7০ 77881৮17109 10010005 07০77301 59 

8,019)10680 (816 8807 26100 

0170017, 70701110900 1৭ ৮2715 

0817 8810716010 578. ডি, টান 

200 9১000006107 13 06 05115 1% 

1) 55201 00102) 0101১0210০7 

৯৪৪0৪ 098 81715 6০৪0৮ 1121198) 

01 ৪০9 2৮1190 10870055001)5- 06 87019 

[110127, 

পগুতবাবব ধিশ্ববমে অআ'মব' অভ 

সন্দিহান রহিয়াছি । পাণিনি কে'থ1: অআশো- 

কের ব্রর্ণাৰলীকে '্যরলানি লিপি” বলিয়!- 

সেন; তাহা আমর) ঘন্থু অনুনন্থা'নেঞ নিশ্চয 

কবিডে পারিলাখ না] অধিকস্ত, হিলি 

যখন আশে'কেল এক শন্'লী পর্থে জম্ম 

গ্রহণ কবিলাছিলেন) তখন কিরূপে অশো- 

কেক পর্ণাবজীকে প্রাতাক্ষ ন। কবিয়। উক্কাকে 

ফষবলধনি লিন্দি রলিয়। সিঙ্ধান্ ববিলেন ? 



দেশীয় বা গ্রীক বর্ণমাল1। ঘ্যবমানী লিপি 

এষ্টরূপ শর্দেহ ব্যবহার হইাতি পারে না। 

কাবণ, বনাম) শবেরই অর্থ ষিবনদের 

লিপি*। এতদ্বিষয়ক পািনীক্স বার্ভিক সুত্র 

এউ,-_'যব্নালিপাম্* অর্থাৎ যবন শকের 

উত্তব লিপি আর্থ আন্ুকু আগম ও ডীষ, 

হয? উদাহবণ যথং--যবনানাং লিপিহ যব 

নানী । কুক্তরাত্ বনানী লিপি এই কপ 

অসংলগ্ন পদ্দ প্রযোগে ম্যাকৃলমূলরেব বাক- 

রণে অলভিচ্কত:ই গ্রাকাশ পাইভেছে। 

খবাবএই রলিষা আসিগ্ডেছি) 

কপালভুণে সাহেবের সমস্ত 

বিপরীত বুঝিবা ধাকেন। কোথায় 'যব- 

নানী!” শব্দের অর্থষবনদেব লিপি, সাহ্বেব- 

গণ বলিয়! বপিলেন, অশোকের বর্ণমাঁলাই 
“যবনান লিপি । সাধু সাবধান ! 

পাশিনির অনেক প্রব্ধে মাহেশ ব্যাকরণ 

বিবচত হঈযাছিল । স্ততবাৎত:ঘাব৪ অনেক 

অগ্ঠে এতদ্দেশে লিপি পণালী প্রবর্তিত হইঘা 

থাকিবে । ইহ] কেবল মাত্র আমাদের মন- 

গড়া কথ। নঙ্থে; যে ইতবাজদিগের কথায় 

আজকাল বেদবৎ প্রামাণ্য, তআাহান্র 

মধেযও কহ কেহ বলেন-_- 
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130191718 1000020105 

এই সাছেবদের করতেও বিকুত"মন্স্িক্ষ 

বাঙ্গালী ভাক্মাদের ভ্রম ভাঙ্গিবে কি? 

মংস্কতের ন্যার আর কোনও প্রাচীন 
ভাষাতে ক, খ, গ, ঘ, দেখা যাব না। জেন্দ 

ও পেহেলতীতে ক, খ, গ, ঘ, খ্াাছে বটে, 

কিন্তু, জেন্দ ত সংঙ্গত-ান, তাহা মরা 

পূর্বেই বলিয়ছি ; পেছেলভীও পারপিক- 

সম্ভৃত ও পাদ্সীর মমকািক। 

দুই ভাবায় কঃ» খ, গন ঘ, দেখা যায়। 

ফলত:, আমরাত ভারতীয় বর্ণমাল!কে 

বিজাতীয় মুল সশ্তব বলিযা কোন ক্রমেই 
শিকার কবিতে পারি না। 

100 [0০50 নামে কোন শ্েতকায় 

স্মধী ভারতীয় বর্ণম[লার বিজাতীযোপজ রণ 

আদে স্বীকার কবেন'না। তিনি লিখিয়া- 
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205৮6 01160 ০74৮ 0১91৮ ৪96৪0 (০1 | রাদ্দির খঅভুযুদয় হয়, সেই বান্দেব ছাপরের 

শেষে অবতীর্ণ হই?! কলির কিমৎক!ল 

পর্যান্ত বর্তীনান হিলেন) একথায কে অব- 

শ্বাল কবি । অতএব, মহাভাবতের ব্খতক্রম 

পাঁচ সহস্র বৎসর; ছুই হাজাব আডাষই 

হাজার নয়। 

ইহ]তে জানা যাইতেছে যে, পাচ সভন্্ 

বৎসব পুর্বে ভারতীয়দিগের লিপী প্রণালী 

প্রচলিত ছিল। ইহাতে কোন সন্দেহ 

থাকিল না । অধিকন্ত, মহাভারতের বচনা- 

কালে দ্বপাযন বেদব্যাস বক্তা ও অগিতীয় 

লিপিকুশল গণপতি লেখকের পদে বৃত 

ভইযাছিলেন। এভদন্দাবা স্পঞ বুঝা ম।ই- 

(তছে যে, মহাভাবতেব বচনাকালে সানে- 

কেই লিখিতে জানিতিন, তাহাদের মধ্যে 

গণেশই শ্রেষ্ঠ । বহুকাল ব্যবহৃত না হইলে 

অ।ব এরূপ ঘটিতে পানর না। সুত্বরাৎ, 

মহাভাবণতের বচনারও,ছুই এক সচ্শ্রবৎমর 

পুব্বে লিপি কার্যের প্রথম প্রচলন অন্থমিত 

হইতেছে । তবেই এক্ষণকার সাত সহজ 

বত্নর পুর্বে আব.দেব লিখন-পদ্ধতি অব- 

ধারিত হইয়া পড়িল । 

তৎ্পবে, বামায়ণের কথা পাড়িলে আরও 

অনেক পূর্বে লিপিপন্ধতির স্ৃচনা দেখিতে 

পাওয়া যায়। আ্বানার্থয।ইতে যাইতে পথি- 

মধ্যে (ক্রীঞ্চনিধন সন্দর্শনে মহাস্ব। বাল্পীকির 

মুখ হতে 

মা নিষাদ | প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ 
, শীশ্বতীঃ সমাঃ । 

যৎ্ক্রৌঞ্চমিথুনীদেকমবধীঃ 
কামমোহিতম্ ॥ 

এই কভিনব ছন্দোবন্ধ শ্বচ্ছুন্দ প্রবৃত্ত নর- 

11700) 07109 10051)611358915 অর্থাৎ 

ভারতীয়গণ সম্পূর্ণ শ্বাধীনভাবেই আপনা- 

দের লিপি শ্রণালী প্রবর্তিত কবিয়াছিলেন। 

1)0%/3012 ও 600030017910 সাহেবের 

মতে আমাদের সম্পূর্ণ সহম্থৃহৃতি আছে। 

আংর্ষ,দগের (ভারতীখ ৰ।তীত আর কোন 

ভাঁতিই আয নু, তাহা আমর। সমধাস্তৰে 

গ্রুতিপন্ন করিব) পূর্জে ষে আর কোন জ'তি 
সভ্যতার উচ্চাসন লাত করিয়াছিল, একব। 

আমাদের কাছে সর্ধতোভ:৫ধে অমর্ষণীয়। 

উচহ্ছ,দের প্রকুষ্টত। শীকার করিণ। যিনি যাহ! 

বলিবেন, তাহাই আমরা অবনত মন্তকে 

গ্রহণ করিব; তদ্বিপরীত হইলেই সহ্য কবিতে 

পারিৰ না; যথাসাধ্য উহার গ্রতীক।রে 

সচে৯ থ|কিব। 

সাতেবগণেব জত্রাস্ত মতান্থসারে ভার- 

তের বর্ণমালার উত্পত্তি হাজাব তিনেক বৎ. 

মর হইতে পারে। এতৎ-প্রতিপত্তির জন) 

তাহাদের যে কষেকটী প্রমিতি আছে, 

আ.মর। ক্রেমে ক্রয়ে ৬াহাদের অন্ত-পারশৃনা 

তার পরিচন প্রদান করিতেছি। 

তাহারা বলেন, যে মঙ্কাভারতে লিখিত 

আছে যে, বেদ বিক্রয়ষ বেদ লিখন, এবং 

উহা করদ্দথীকঃণে নিরয়গামী সইতে হয়। 

তিন হইতে ছয় শতাব্দী পুর্ণ বে মহা- 

ভারতের রচনা কার্য সম্পাদিত হহয়াছিল। 

গ্রতঘিষয়ে আমাদের মন্তধা এই যে, 

মহাভারতে যে কুরুপাগুবদিগের বিবরণ 

বধিত হইয়াছে, তাহারা কলি যুগের 

গ্ারস্তেই প্রাছুর্ভত হইয়াছিলেন। যে 

গ্রীক পাণুবদিগের প্রধান সায় ছিলেন 3 

বাহার চক্রে চর্ধে[ধনাদির পতন ও যুধিঠি- 
৯ পরপর পাপী পাপা পলাশ পাাপাপাাপা্াপাপপীপশাী শী পিশাশীীশাপীপাস্ীপিপাপিসিসিশীশীপীিপাসিশিশাসীিস্পিপান্পাশাশি টিপ শীিাশীপাশিপাপপপপাীশিশীট 



১১২ 

স্বতী-শ্রবণে যখন পিতামহ আববজ্ভূ্তি হই? 

উাক্কাঞক্ষে রামচরিত বর্ণপা করিজে আদেশ 

কানলেন, এবং তদলুসারে বামায়ণ রচিত 

হইল ) তত্কালেও লিপিকার্ষের ভূয়িষ্ঠ “চ- 

লন অবশাইস্্বীকার করিতে তইবে। কাব, 

লিপিবদ্ধ না হইয়া রামাযণ রচিত ছয নাই। 

এক্ষণে লামায়ণের রচনাকালি নির্ণয় করা 

য'্টক। ইৎ 'ক্ষেব অবশ্াই ভিন তাজাৰ 

বঞ্চসব বলিবে। আমাদের দ্বেশ্ীথ কুল- 

কন্টকেরাণ্ড ভাঙ্তাতে মত-প্রদান কনিতে 

ছাড়িবেন না। ভ্রেতাযুগেব শেষে বাঁমাব- 

তার হ্টয়াছিল। ভতকানলে ব্বামাযণেব 

রচনা স্বীকার কবিতে হলে, উদ্ধাব্ বয়£ক্রুম 

এক্ষণে আট লক্ষ বসবেবও অধিক। কিন্ত 

এই পৌরাণিক গ্রবাদ স্বর্ববারদিদশ্মত নয় 

বলিধ। আআন্ব:। না হথ উহ্থার পরিস্কাব কৃগ্তঃ 

ইতিবুস্তমূলক লোকপবম্পবা-প্রচলিত প্রবা- 

দের অনুসরণ করিতেছি। ইন্দানীৎ অস্ম- 
গেন্দে যে সকল ক্ষত্রির ( ছেত্রী) জাতি বাস 

কবিতেছে। তাহাদের কেহ কেহ ছআপুনা- 

দিগকে লব কিৎবা কুশের বংশাজাত বলিয! 

পরিচয় দেয় । 

মিরারের বাণাহাণ কুর্যাব্ৎশীয় | ক্লিম- 

চন্দ হইতে এ্রেই বংশ চলিয়া আসিতেছে । 

রামচন্দ্রের পুত্র লবের চত্ঃপঞধ্চাশৎ, পুরুষ 

জুমিত্র হইতে এই র্লান্সকৎশের উত্তুব সয় । 

সুমির জঈতে নস কুলকসেন তৌরাকইদেশে 

বাজা স্থাপন করেন তঙপরে মহীমদশ 

পেন, সুদ্গাস্ত সেন, ও বিঙ্গষ সেন বাক্কা 

হন। ইনি টিজয়পুরে স্বাপযিতা । আত" 

পর পদ্মাদিতা, শিবাদিতা, পুধানাত্য, শর্ধযা- 

কিত্য, লোযাদিত্য ও শীলাদিত্য ক্রমা গ্বয়ে 

রাজ্য করিয়ঃছিজেন। শীলািত্যের পুত্র 

৮৮ াস্পাা শশা পপপাপপ্পাপসপা পা প্পিপপপাপাপপ সা সপাপপা শিস শিপশীশিগীী 

গ্রহীদিতা। ইনার পর তছহশ্ীর নাগাদিতা, 

ভাগাদিতা” দেবাদিতা, অর্বাদিভ্য, কাল” 

ভোজ প্রভৃতি রাজগণ একপ্রকণর রাজ্যহীন 

ছিলেন। তৎ্পবে বাপ্পাবাশুএর উদ্ভব 

হয়। ইনিই এই বের প্রসিদ্ধ বীর । ইনি 

রাম তইন্ডে অপীীত পুরুষ অধস্তন । এক 

এক জনের রাজাকাল গড়ে ৬* বৎসর 

ধবিলে রামচন্দ্র হইতে বাপ'পাবাও পর্যন্ত 

প্রায় ৫৭০» বত্মর হর্ীবে। আর কাপ পা 

বাড হতেও বতমানকাল শধাস্ত ১৬০৬ 

বপর। আরব এক্ষণকার ৬*** ছুষ সহ 

বসব পূর্বে রাম বর্ডমান ।ছলেন। ত 

কালে রামায়ণ রচিত হইলেও উহ্বাব বয়ঃ- 

ক্রম এক্ষণে ছয হাঞ্জার বছসর | হু 

ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভাবতেব লিপি 
প্রণালীব সত্ত। স্থিরীকৃত হইযা পর্ডিতেছে। 

ললিতবিক্সরাদি বৌ গ্রশ্থ পাঠে জান। 

মাধ, যে, বৌদ্ধদ্দেৰ বালাকলে নানা জাতীয় 
বর্ণ লিখন' শিক্ষা কবিধাছিলেন। সাঁকেব- 

দের মতে কৌহ্ছদেবষের বযঃক্রম এনক্ষণে 

২২২৩ শত বত্খদনর | ঙিষ্ছব। জানে যে 

২৩১১ অতীত কলিতে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ 

কবিয়াছিলেন ; ন্নৃতরাৎ, ভীঙ্গার বয়ঃক্রম 

এক্ষণে প্রায় ছুইহাজার সাত শত বত্সর 1 

মাহ! হউক, যখন মহাভারত দ্বারা গীচ 

সহত্স বৎসর পুর্বে ও রামায়ণে ছয় সন 

রৎ্ষব পুর্ধে লিপি প্রণলী প্রমাণিত হুই- 
তেছে, তখন এই ডিন হাজাদের ও কমের 

রুথর উল্লেখেব প্রয়োজন নাই । 

খ্দু ভে, যেমন খ, ঘ, দ্ধ) ঝ, ১, ঢ, থ, ধঃ 
ক, ভ'ইত্যাদি বর্গের উচ্চারণ কেধল মাত্র 

তত্তত্বর্ণ দ্বারাই সমাহিত হন্ন ; পৃথিবীর 

অনেকানেক পরধান প্রধান ভাষাতে ভা 

ক্ধাটে 
| ** 



কার ফেবল তি একটা ইভা ্  বিনে সংক্কত উল মালিলাড়ি মধ্যে ঝ- 

সম্পন্ন হয় লা বর্ণাস্তর-সংযোগ আপেক্ষা | কার গ ৯কর আছেঃ অ 

কবে গ্রীক ভাষায় মোটে «থেটাঃ ও “ফি” 

'এই ছুইটি বর্ণ আছে, ভক্জনা উত্ভ ভাষায় 
খ, ঘ, ছ, ঝশ্রভৃতি বর্ণের উচ্চাবণ-লম্াধান 

অবশ্যই বরণাস্তর-সমবায়-দ্বাবা সতঘটিত 

হইয়া! থাকে । হিক্র ভাঁসাঁয় “ভেথ', *খেখঃ 

“ফা” “ফো' ও ণ্থাভ আছে বটে, কিন্তু সৎ 

তের সম্পংখাক নহে । স্ুতবাৎ, স্পঈই বুঝা! 
ভ1দভীয় নিপি গণালী কোন 

উহ ভারত-সমু- 

যাইতেছে যে, 

দেশেব আমদানী নহে। 

ভুভঈ বটে, তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই। 

অধিকন্থ, সৎক্গ তেব নম? বা অন্ুশ্ার পাঁচ 

বর্ণে পবিণত হয; পৃথিবীর আর কোনও 
গ্রীন কি ন্বা ভাবায় এজদৃশ অ।গমবিধি 

দট্টিগোচর শষ না। এতঘ্যত্তীত সংস্কত 

ভাঙা ভিনটী শকাব। শান, স। গ্রীক 

ভাবায় একমাত 8910708 আছে। হিজর 

ভাষায় ৭3200109100) ৭8122৮৮১ আছে 

লটে, কিন্তু, সাসেচের*উচ্চারণ কিছু ক্বতস্ব; 

স্ুতনাৎ উত্ত আষাতেও ণশন, মিন 

বাতঠত শকাব নাই! আরবী ভ'যাষ “ছে 

চছ!দ' 'ছিন। 'শিন' ইতি বর্ণ চতুইয বিদ্য- 
মান থাকিলে ও.ঘ্আদাভ্রাষর গার্থকা আশা 

দেব হৃদয়লম হয় না। আমরাত ভ্ী তিনটার 

এক রকমই উচ্চারণ বুঝি । তত্পরে আববা 
ব্ণ লব জএঃ্ম তুই সহস্র বসন্তের উর্দধ ও 

দহ) স্টতরাগ, উহ্া হইতে নংস্কতে আগা 
সগ্ডব নয়! অতএব বাহার সৎস্কতের লিপি 

প্রণালী বিজাতীয় মূলসম্ভব বলিম। করুন৷ 

করেন, আমাদের ক্ষু্র বুদ্ধির মতে তাহার। 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । প্রশক্তধী সম্পন্ন সুধীর সন্গি- 

কটে অব্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইতে পরেন। 
৯৫ 

আর কোন ভাষায় 

এরূপ আছে কি? ভারতের সবই নুতন 

ধরণের । [হার৪ সঙ্গে ইচার নামঞ্জন্য 

ছিল না, থাকিবেও না। জোব কবিয়া। এত- 

দেশীয় বিষয়-বিশেষের নহছিত অন্য দেশীষ 

বিষয় বিশেষের সামঞ্জসা-পরদর্শন-প্রয়াস কর্তব্য 

নহে । ভারতের ধন্ম) আচার, ধাবঙ্কান, 

লিখন, পঠন, সবই যেন শ্বতস্ত্রভাঁবে ন্বয়ৎ 

সনুখ্পন্ন হইষ! আ'বশ্মান কাল পর্ষ)স্ত সেই 

স্বাতম্ব্য বক্ষা কবিকা আসিতেছে । এহেন 

গ্রেচ্ছ নত্ঘর্ষণেও নীনদ্দিগের সেই 

সকল অক্ষু্ ; কিমাশ্চমামতঃ পর্ম্। 

€03) 970] (11150111):)1701 প্রীবুখ পণ্ডিত 

মখন ভাব 

গণ 2771)010 2৮৮6 সঙ্গে যেসকল অভিনব 

তন্ত্র আঁনিছ্ব!ৰ কনিষাছেন, ংসমুদায় কত 

টে কটা কৌতুকাবহ বটে, তজ্জন্ত আমরা এস্থলে 
তাহার কিয়ুদৎ্শ ও টিতে । 

“শ্রথন অথম চিত্র ছাবাই একাষ্য 

1ত হইত; অর্থাৎ পর্ধত শব্দ বুঝাই- 

বাব জন্ত একটি পর্ঝতের চিন, অবণ্য শব্দের 

বোধেব জন; একটি বনেব প্রতিরূপ অঙ্ক 

হইলে তভত্শব্দের বোধ জন্মাহত। এইরূপ 

চ।ক্কুষ সকল পদার্থের জন্তা সেই নেই পদা- 

খের প্রতিকৃতি বাবহৃত হইয়! কালক্রমে 
উহার কিপিৎ উন্নভি সংঘটনে অংশ-বিশেষ- 

দ্বারাই স্মন্ত অবয়বের বোধ হইতে লাগিল! 

ঘথ) মন্তুষ্যশির দ্বার! মনমা) পক্ষিশির ঘারা 

পক্ষী । এবন্প্রকাৰ কৌশল ছ্বাবা কেবল- 
মাত্র চাক্ষুষ পদার্থের অভিব্যক্ভির ব্ুবিধ 

ঘটল বটে, কিন্তু তাববাচক বিশেষ্য 

শব্ধ প্রকাঁশের অভাব জন্ত উপারাস্তর. অব- 

ল্িত হইয়াছল ; অর্থাৎ, শৃগালের প্রতি 

ভাব 

এ] 
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রূপে ধ্তা, বানর বার! ক্রোধ* চরণধুগে 

গমন, সশম্ত্র পাণিদ্য়ে যুদ্ধ, খনিত্র চিত্রে খনন 

এবং চক্ষু ছার দর্শন শব্দের বোধ হইত। 

পরস্ত,। ইশাতেও সর্বপ্রকার মনোভাব 

প্রকাশের ক্ুবিধ! সংঘটিত ন1 হওয়ায় অধস্তন 

কালে ক্রমশঃ বর্ণমালার উত্পত্তি ঘটিয়াছে?। 

00100102100 সাহেবের পূর্বোক্ত 

তত্বনিচয়েব সারবন্ত। থাকিলেও আঁর্ধাদিগের 

কাছে ও কথ! বড় বেশী খাটিতে পাবে না । 

যাহাদের জগৎ স্থট্টির পুর্ধবেই বেদ বিরচিত 

হইয়াছিল এবৎ মনুষ্যাদিব সৃষ্টির পর সেই 

বেদোক্ত বাণী তাহাদের কণস্থ থাকায় 
যখন সেই বেদপ্রচলিত ভাষাই তাহাদের 

কথে।সকথনেব মূল হ্ুইয়াছিল, চিত্র দ্বাব! 

সেই ভাষার প্রকাশ একবাবেই অসম্ভব | 

কারণ, প্রথমেইত দেখা যাইতেছে, যে শ্রদ্ধা, 

অশ্রদ্ধা, অনুবন্জি, বিরক্তি, অনুমান, প্রমাণ, 

ন্যায়, যুক্তি, *প্েষ, প্রয়াস, সৎ্য।গ, বিয়োগ 

প্রভৃতি ভূরি ভুরি শন্ম কিবপে চিত্রছাব! 

প্রকাশিত হইবে? ভাল, যদিও বহুবাধাস ও 
বছ চিস্তন দ্বাবা কোন গতিকে তাঁঙাব 

মীমাৎদ। ঘটে ১* অথবা, আঁমবা ন1 হয়, 

* পুরাকালেব মিসর দেশীয় 1139702151)) 

ঘর! জানা যাষ, যে, তত্কালে উক্তদেশে 

করতাল-বাদিনী জ্রীলোকেব চিত্র আজ্লাদ 
শষ বোধ জন্মাইত। ধূপদাঁন পাত্রে 
সগান্ধের জান হইত । কিন্ এইরূপ বহ্থবিঘ্ন 
শক্জের জন্য বনুবিধ চিত্রের প্রয়োজন হও- 
যাতে পরবর্তীকালে এক এক শবে বছুতর 
অর্থ প্রকাশের নিয়ম হইয়াছিল । যেন উপ- 
বিষ্ট মনুষ্য ার। পিতা, ভ্রাতা, ব্াজা, শিক্ষক 
যাজক, পুরোহিত ইত্যাদি নানা গ্রকার অর্থ 
বুঝিতে হইত । এইরূপ এক খণ্ড চর্দ্দে নানা 
জান্তীয় পশু এবং চশ্ম নির্মিত সমস্ত দ্রব্যই 

[টিটিরারাগারোরালারানারজাারাহাররররগাররযদাদারর ধূসর 

৮ শপপাপিশাটি পিপিপি পীদিত আস স্পা পপ 

পপ ল্পি দি শাপপা টা শী পিপাপিপ্পিপাসিপিপসি 

্ 
| 
| 
ূ 
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উহ্বাদেরও সম্ভাবিত। স্বীকার করিয়া লই- 

লাম; কিন্তু, সংস্কু ত ভাষায় এমন আনেক 
শব্ধ আছে, ঘাহার1 একার্থক হইলেও বিভিন্ন 

লক্ষে ব্যপহৃত হইয়। থাক্ষে। যেমন স্তব ও 

স্বতি; আকার ও আকুতি ; ব্যবহার ও ব্যব- 

হৃতি, গমন ও গতি। কোন চিত্র দ্বারা ইহখ- 

দের বোধ জন্মাইভে হইলে অবশ্যই স্তবস্ততি" 
একই চিত্র দ্বার! দেখাইন্তে হইবে । খদি 

তাহাই হয়, তাহা হইলে পরবস্তী কালে 

যখন বেদাদ্দি, লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন 

কিরূপে উহাদের লিঙ্গের পার্থকাবক্ষা! ঘটিয়া- 
ছিল, তাহ! অন্মদদির বোধাতীত। শুদ্ধ 

পেশা পপ শশা 2৪. পপ পাপা পিপি তপ্ত 

বুধ| যাইত | যাবভীষ মূল্যবান প্রস্তব এবৎ 
তন্নিশ্বিত সকল অলঙ্কাব একটা অঙ্গনিতে 
বোধ-শীমা হইত 17, এবং হল্ত সম্পাদ) সকল 

কর্টের জণ্য এক নযষ্টি ভস্তেণ বাবহাব দেখা 

যাইত। আদি কালের আসিরীর ভাষাতে 

মন্গুম্যের নামেন জনা | এইরূপ একচিজ্জ 
ব্যবস্গৃত হইত; দেশের নামের জন্য ২৯ 
এইরপ এবৎ যাবতীয় শৃঙ্গী পশুব নমের 

জন্য [নী এইর।প চিন্র দেখা মাইভ। চৈনিক 
19770:15101)5তে সৎ এই শন্দে জনা 7 
এইরূপ এক চিজ্রের প্রচলন ছিল । 

এইরূপ নান। কারণবশ ৩2 আমার পুর্ব" 
কথিত শব্দ নিচয়ের কথধ্ সম্ভাবিত্। 
শ্বীকর কাঁরতে পারি । কিন্তু মিঃ 0. 
00177205911] 12515 নামক কোন পঞ্ডিত 

তদশন 17196017506 410161)6 4870000ঘ0 

নামক গ্রন্থে 10517221509 প্রথর উপর 

তীব্র প্রতিবাদে বলিয়াছেন--৮19৮ 009 

7[980189 (9£ 1)9170011)185) 18959 10861. 

01068102990 2 992763০৫ 100119 

[051১0100579 ফলত, 1677915709০ প্রথ 1 

যে কোন ক্রমেই সম্পুর্ণতা লাভ করিতে 
পারে না, তঘ্বির়য়ে আমাদের অন্থমান্ধ 
সন্দেহ নাই। 
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এই ম নহে, সংস্ক তে টচিততু শব্ধ সাত বিভ- 

ক্িতে সাতরূপ আকৃতি গ্রহণ কবে; তজ্জছ্য 

আশ্রদ্ধাব প্রতিরূপে অশ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধাম্, অশ্র- 

স্ধয়! অশ্রদ্ধায়ৈ, অশ্রদ্ধায়াঃ, অশ্রদ্ধায়াঃ, অশ্র- 

ছ্ধাযাম, ইহাদের কো।নটিকে বুঝা যাইবে? 
তৎ্পবে আবার প্রতোক শন্ষের এক বচ্চন 

দ্বিবচম বহুবচনার্দি বিভাগ ধবিতে গেলে 

মহা! গোলযে।গঞ্ধা এতদ্বতীত আরও অনেক 

ঝঞ্ধাট আছে, তন্মধ্যে একফত সন্ধিপ্রকরণ । 

সন্ধিতে কোন কোন বর্ণেরু*১লোপি হয়; 

অথবা কোঁন কোন বর্ণস্থানে বর্ণান্তর উত্পপন্ন 

হইয1 থকে । স্পষ্ট বুঝাইবার শঁন্ত আমর! 

এপ্ইলে একটী বৈদিক মন্ত্রের অদ্ধীংশ উদ্ধৃত 

করিয! দেখাইব। 

অশ্রদ্ধামনূৃতেহ দধীচ্ছদদ্ধাং সত্যে 

প্রজাপতিঃ। 
এস্থলে “অদধাচ্ড) দম এই অংশস্থ শ্রদ্ধা 

শব্দেরই প্রতিবপ অঙ্কিত হইসে, পববত্তী 

কালেও “অদধান্ শ্রদ্ধাম্” এইরূপ ব্যবহৃত [ 
চা) 

হউয়। থাকিভ । তাহ।!তে ত সন্ধিপ্রকবণেব 

স্পা স্পা ০৯০ সপোন 

_. ্শ্রীষ্টাথ শকেব তিন শভাবীী অতীত 
হইলে এক বূপ 1891700101০ ভাষার উৎ- 
পত্তি হইঘ্াছিল। তাহাতে ছ্ববচন বহুবচনেব 

জন্য এক প্রকার 1956 ঠিছ্ এবৎ কীরক্কের 
জন্য কয়েকটী 001১০551308 ব্যবহৃত হইত। 

কিন্ত, 19770100069] 0ষ৮এ সে সকলের 

ন।মগন্ধও নাই; অর্থ, তাৎ্কালিক চিত্রদবাব। 

লিঙ্গ-কারকাদির পার্থক্যবোধ হইত না৷ 
তৃতীয় শতাব্নীর ভাষা যে গ্রীক, লাটিন, 
আরবিক প্রভৃতি ভ।ষার অন্রকুৃতি-জনা, 
তদ্বিষয়ে অনেকেরই এঁকমতা আছে ; যাহ! 
হউক, মিসরদেশীয় 1১070217011 প্রথার 

আজুকরণে সহঙ্ক-ত বর্ণমাল।র উদ্তব হয় নাই, 
ইহা নিঃস্ন্দেহ। 

বৈরর্থথা প্রতিপত্ হুইয়। পড়িতেছে। ফেনন! 

চিত্র দ্বারা কিছু “ছদদ্ধ* শব্দের জ্ঞান জন্মিতে 

পাবে না; কারণ, উষ্কা নিরর্৫থক। অতএব 

অস্মদ্দেশে 00100101870 কথিত রীত্যন্- 

সারে লিপিপ্রণালী প্রবর্তিত হয নাই । যেখানে 

মন্থৃষ্য-কষ্টিব পর ভাষার স্ষ্টি হইয়াছে, 

তথায় এই নিয়মের ব্যভিচার ঘটিতে পারে 

ন।, তাহ। আমরা মুক্তকণে শ্বীকাব করিতে 

পারি। হিন্দুদেব দুল ভাষ। অপৌরুষেঘ । 
মন্গষ্যগগণের সাহাযো কেবলমাত্র উহ্বাৰ 

"করণ হইয়াছে অন্ত কিছু নহ্বে। অনেকে 

হুযত অন্যান যুক্তি প্রমাণ দ্বারা অস্ন্মদ্দেশে- 

ও মন্ুষ্যাদির জন্মের পৰ ভাষাস্্টি আাতি- 

পন্ম করিতে সাস্থলী হইবেন; কিন্তু, শ্হির- 

বিশ্বাদী লোঁকদিগেব নিকটে অনুমান- 

প্রভৃতির প্রতিপন্তি অতি অল্প । সাঁহেববাত 

নানা কৌশলেই বেদকে পৌরুষেঞ় ৰলিবার 
বহুবিধ উপাষ কবিযাঁছেন। আত্মগরিমাবান্ 

লোক কোন মুখে তন্মতেব পোষকতভ1 কবি- 

বেন? বৈদিক ভাষা সমবাষে যেবপে বর্ণ" 

মালার ক্রমোত্পত্ভি ঘটিয়।ছিল, ভাসা! আমর। 

যথ।যোগ্য স্থানে শকাশ করিব, এক্ষণে 

কানিৎহাম সাহেবের আর একটা কথার 

আলে ঢচন। কবা যাউক | 

চিনি বলেন, যে, 1199 1১501 বর্ণমালার 

থ, খননসাধন কোদাল হইতে সংগৃহীত; এই 

রূপ যব হইতে য;ঃ দম্ভ হইতে দ; ষলু 

হইতে ধঃ পাণি হইতে প;মুখ হইতে ম; 

বীণা হইতে ব 3 লাস হইতে ন; রজ্জু হইতে 

র; হস্ত হইতে হ; লাঙ্গল হইতে ল-; শ্রবণ 

হইতে শ। 

সাহ্বেদের অঙগমান সাহেবদের দেশেই 

থাটিতে পারে। আমাদের দেশে খাটিবে 

তত 
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কেন ? তাহাদের 810055তর মূল ইত্রানী 
€1701097) 41911) বৃষশৃঙ্্ হইতে উৎপন্ন 

হুইতে পারে। অথব। (790) ও না হয় 

গুহ হইতে উৎ্দপন্্ হইয়াছে আমর তাহা 

স্বীকার করিয়া! লইলাম । কিন্তু, আয।- 

দের দেশে ও সকলের সম্ভাবিত1 কিরপে 

হইবে? তাহারা যে পালীব উপর নির্ভব 

করিতেছেন, নেই পীলীরও অনেক পুক্জে 

এতদ্দেশে পিপিকার্ধেযর ভুরিষ্ঠ প্রচলনের 

নিদর্শন পাওয়। যাইভেছছে। পালীকে এই 

দেশেন আদা বর্ণমল।? বল। বিধেয় নহে; 

কাবণ, অশোকের স্ষয়ের পূর্বতন পালীতে 

শ ও ব এই দুই বর্ণের ব্যবহার দেখ! যাই- 

তেছে না । শুভর, অপস্থনক'লীন বর্ণনা 

লাঁর এ বর্ণঈয় কিরূপে প্রবেশ লাভ কৰিঝে ? 
বাহ হউক, (+91002১] 00132১81705) সাহেব 

পদার্থ বিশেষ হইত ফে কয়েকটি বরের 

গন্ভি ভি করিয়াছেন, সেই কনে 

রূ উত্০" 
ক্স স এ 

অআ.মে। 

রা ক পিভৃত তে উহ ব। 
মেই নেই দ্রব্যর সহিত উহ্।দের কতট। 

সাম্য আছে, বিচাৰ কিয়, লইবেন । 

প্রাচীন পালীর খর আকুতি ৭]? এই" 

রূপ; ইহার সঙ্ষেত কোদাচলের কোই 

সামা নাই । অভএব কে।দ্ালের প্রতিকৃতিতে 

পংলীর “খল উত্পন্তি কোন মতেই সম্ভব 

নচ্ছে। যবের আকুতি ত 

দেখুন দেখি গ্রটীন পালীৰ ১) অস্তঃস্থ 

যক'রের সহিত উহ্থান কিঞিন্বাত্রও সাদুশা 

আছে কিনা। উত্পত্তি 

হইলে উভয়ে অবশ্যই তুল্যদৃশ্যতা থাকিবে ; 

কিন্তু দন্তে শ পালীর হা দকারে তুল্যদৃশ্যতা 
কোথায়? নাহেব বলেন, পাখি হইতে প 

দগ্ভকটাতি দার 

পাঠকবর্গ জামেনইঃ | 

॥ 

পেস পিিপিপা পপি পাপা পাপসপিশপা পল ক্ষাপীপাটিশাশ তি সপ শািকাপস্পস্পাীালা পাপী সাতশ পিপি পাশপাশি পাপী 

পাপী পািতিত পাছ শী টনি পা পাপ িপানপাপিত শা শত তিপীিপীসপাপীলী পাশপাশি, শত পপি পাপ পসপোসপাপাসপসপোসটাপি সপ পসীসসটিশিশা পা রা ৪ চিতল নিত 

(হইয়াছে  পাঠকবর্থ প্রাচীন পালীর (ও 
গকারে ও আপনাদিগের পাণিতে পার্থকা 
আছে কিনা পরীক্ষা কর্ুন। মুখ আছে 

বলিয়। মুখ হইতে 'ম'র কথ বল। তাহার মত 

লোকের শোভা পার নাঁ। কারণ» পালার 

ও মকানলে ও মুখে একতা কৈ? কানিৎ- 

হামের মত, যে বীণ। হইতে বার উদ্পন্ভি 

হইয়াছে) কিন্ছ পালীর ১ বকার বীণা 

আকারের অহ্ুরূপ নহে । যদিও কিন্তু, 

হণ, রুদ্র, শারদীয় গ্রভৃতি অখ্যাভেদে 

বীণথার আকালেরও কিছু কিছু ইতর িশেদ 

হইতে পানে? কিন্ত বংশদরণ্ডেব উভয় প। 

অলাবু যোজন বাতাত যে অন্যকাবর খীণ; 

হইতে পারে, ভা।হ। আম তখির্ঘিত। 

আমর! দেখি,ত তছিঃ কাঁনংকহ।ন সাক্ষর 

সকল শনুম)নগুপিই স।বিহান ১ কেবলমভ্ 

ধবিষষক অন্ুম'নটীনতিই হিনি যখালসব 

ব্ভিত লা করিয়!ছেন ; যেহেভু বন্গুহে ও 

প.লার 1) ধকারে ব্তকটা দনঙ। বিদ্াযান 

রহ্য়:ছে, একথ। মভ্য । পলো 1 রুক্কাতবর 

ধা 
প্ 

দের 

আকার উউদ্ধাধোলশিত সবল েখ।র ন্যায় ও 

সহবেধ অভিপ্র।য যে উহা রজ্ঞুর জন্াকপ? 

৮তর।ৎ, রঙ্জু হইতে পা হইনাছে। আমরা 

এস্থনে পুকারের আকৃতি সম্সিবোশিত কি” 

লাম, রড্ভুর নহিত উচ্চার ভুলা হবিচর 

সাধারণের নিকটেই রহিল । 

কাহিত্হাম সাফ্কেবেব আর একটী কথ। 
এই যে, মনামিকার আকারানুমায়ী পালীর 

নকানের আকার হইয়াছে । 

[হর এ কথ।রও সক্কতি ভূত অন্র। 

পাঁলখুর নকারের আকৃতি - এক সমকে।৭ 

বিশিষ্ট সরল বেখার ন্যায়) ইহার সঙ্গেত 

নাপিকার আদৌ মধন্মা লাই । 1365 



সা.-হুধ গ্রাকৃ শীষ্টয় পঞ্চম শভাববীতে পানী |. 

বর্ণমালার যেরূপ প্রতিকৃতি প্রকটিত করিয়।- 

ছেল, আমরা এস্থলে তদন্পারেই বর্ণনিচষের 

আকুতি বিচার করিতেছি | কারণ, তাঁৎ- । 

কালিক বর্ণমালার তাদ্নক আকৃতিতে আমা | 

দের বড় অধিক সন্দেহ নাই । ছুই একটা 

বর্ণে অত্যল্প আক্লৃতিবৈষম্য থাকিলে 

থাকিতে পারে ; কিন্তু, সাপাবণ্যে তত নহে। 

এইবাব পালীর লকারের অ।কৃতির 

বিচাৰ করা যাইতেছে । ,শীহেৰ বলেন, 

উহা! লাঙক্গলের আকৃতি-জীত। আমবা। 

দেখিতেছি উহাব আকুতি লাঙ্গলেব ন্যায় 
নঙ্কে। বৎৎ কতকট।| ইত্বাজি ইউ”র ন্যায় 

0; উভয় রেখ। সমশীর্ষ নহে; বামভাগস্ 

বেখা। কিঞ্চিত ক্ষুদ্র ; উই কি লাঙ্গলের 

জআ্লতভির আন্ভুবপ ? মানিলাম, না ভয়, 

আই হাজাব তিন ভ.জার বধতসনব তাৎ- 

ক'লিক লাঙ্গলেবও আকাব কিঞ্চিৎ পরি- 

বন্ডিত হইযাছে; কিন্তু, প্রদত্ত লকংর চিত্রকে 
কেন মন্তেই খনলোপঘোগী বলিয়াত বোধ 

হয় না। অতএব, লাঙ্গল হই 

উৎপত্তি হয লাই । 

ভ লক'বের 

তত্পবে হস্ত হইতে, 

কথার বিচবে প্রবৃত্ত হগুয়। 

যাইতেছে পালীয় (এ হব্গবে ও হজ্জে তুল্যন্ব- 

বিধান চেষ্ট। একেবারেই বৃথা প্রয়াস । তবে 

জাগতিক সব্র পদাখেলিই পবিবুক্তিশীল ত| 

ভপধিভার্ব/ বলিষা যি তিন হার বছ্সরে 

হান্সেব আক্রুতিও কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে, 

এবহবিধ ধারণার অধীন হইয়। ভিনি রে 

ূপ মত গ্রকাশ করিয়! থাকেন, তাহা হই 

কাজেই আমবা তদ্দিষয়ে পরাজয় ৪ 

করিব! পাঠকবর্ণ | হস্তের অকুতির পরি" 
হবৃত্তি শুনিদ্না বাক হইবেন না ত? 

“2১ ভগর়ার 
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অবশেষে আর | একটামান্র বর্ণের মি 
হইলেই আমাদের কার্য্য সযাধা হয় | সেটা 

শকার-বিচার। সাহেবের জতপ্র!য় উহ। 

প্রবণ হইতে জাত 

আমবা সাবের উক্তরূপ অভিপ্র।যে 

খিল্সিত হইয়াছি ; বিন্মুয়র ক্ষারণ এই যে, 

অশাকের লময়ের পূর্ষ্ধে 0 ষে তে 

অ.কান পাওষ1] গিষানুছ, 

শকরেব ব্যবহার দেখা যায় না। 

পালী মে প্রকুতের অপভ্রংশ, সেই প্রাকৃতে ও 

সধাবণতহঃ তালবা শকারেব গ্রযোগ 

কোথায়? তালবা শকাবই ন।হ, অথচ 

শবণ হইতে উহার উত্পন্তি বল। বিস্ময- 

জনক নয়ত কি? অন্শাকের সময়েও যে 

শকার দেখা যায়, তাকান আকার ১7 এই- 

বূপ। শবণেন স্মাকুতি 

অতএব, কাণিৎহাম সাহেবের সমস্ত অনু- 

| মানই একেবাবে অপ্রামাণিক। 

স।দহবদদর মত, [1000 1907 ও 80192 

ছুই প্রকার বণনালা আ।পিকালে 

বিদামান হিল, তাহা। তই 

বর্ণমালাব উত্পন্ভি ঘটিক়াছে। 

আমব। স্থানম্তবে সেকথ।ব পুনকুলেখ ও 

সীমাংস!করিব। এক্ষণে কানিংহাম সাহ্ছোবের 

ইহাও নহে । 

[০11 নামে 

হই আনুনকপগুলি 

উক্ত কুথাব প্রামাণিকত। ক দব, তদ্দিবঘক 

বিচাবেই আগে প্রবৃন্ত ভওয়ী যাইদতেছে। 

আর্যাদর (আঁধ্য শকোব গ্রতিশ্রত মীম!ৎস] 

না] হওয়। পর্ধান্ত পাঠকগণ আর্য শন্দে হিন্দু 

বুঝবিষা লইবেন ) ধর্ম, আর্ধাদের ভাষা, 

আধ্যনদদব বর্ণমঃল। কিছুই অশ্ুুমান!দির 

উপর নির্ভবৰ কবে না) তাহাদের 

যাছ। যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই শ্বতঃসিন্ধ, 
দ্বয়ংই সম্পন্ন হইয়াছে । তাহাতে অন্ুক্ঘনা- 

শক্ত ও 
টি ভাব, 



নি; জিনা ঠা নাই 

পদার্থের আকারে যদি [71০ 1911 বর্ণমালার 

সম্ভব হইযা থাকে, তাহা! ছঈলে মকল 

গপিরই তত্ত বে সমুৎপন্তি ঘাটবেক, কেবল- 

মাত্র দুই চারিটীর নহছে। কানিংহাম সাহেব 

সকলগুলির উত্পক্তির কারণ প্রদর্শন করিষ। 

সব্বতঃ সামঞ্জস্য বক্ষা কবিতে পারেন নাই। 
ততৎ্পরেত, তত্কথিত পালিরও আনেক পূরের 

এতদ্দেশে বর্ণমালা বা লিপিপদ্ধতি ছিল, 

তাহা আমরা পুর্ক্বেই প্রতিপন্ন কবিয়াছি । 

আমর এস্লে সাহেবের ৰাক্যেই তাহার 

একচী ভ্রমপ্রদর্শন কধিতেছি। মদ্দি পাণি 

হইতে প এবৎ হৃন্ত হইতে ছ হইয়া থাকে, 
তবে পাণি ও হস্ত কি ভিন্নাকারেব পদার্থ? 

নতুব1 উহ্না হুইতে দুইটি ভিন্ন'ক|বের বর্ণ 

বাহির হইবে কেন? সাহেবদের অ.টুনি 

খুব, কিন্ত গ্রন্থি প্রাষ ফশকা হয় । আমা 

দের ধারণা, ত।হাবা আধ্যসংক্রাস্ত বিষয়ে 
রাই বিপরীত বুরকেন। 75109 

নামে কোন শ্েতকার বিপশ্চিৎ স্থির 

কবিরাছেন, যে উদ্দ, “চাঁদ (রৌপ্য) 

শন্দ হঈতেই সৎ ত “চত্দর' শব্দ উৎপন্ন 

হইয়াছে ! 

অঙে] ছুর্দৈব! কোথায় চন্দ্র শুভ 

বলিয়া উহ্ছার অপপ্র্ “চাদ হইতেই চি? 

শব্দের উৎ্পভি) তাহা না হইয়। “চাদ হইতে 

চন্দ্রেঃ উত্পন্তি হইস) এত অল্প বিড়ম্বশ।ব 

কথ। নহ্ছে। এইবগ সর্বব খিবয়ে বিপরীত 
বুরঝিয়াই তাহারা সর্দনাশ করতেছেন, 

আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। বগছ 

অ।মাদের অনেকে জবার তাহ্থাতেই মত 

গ্রেদান করত আপনাদের ধাহাছুরী জ।নাই- 

তেছেন! নিয়তি প্রতিকূল হইলে হিতে 

ফোন কোনি বিপরীত ঘটবে, এন্ড শানীর ব কথা। ইহার 

বাতিক্রম হইবে কেন ? 

ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি দেশের ইদানীস্তন 

বর্ণমাল। পালীবর্ণমাল'রই অপন্রৎশজ বলিয়া 

স্থির প্রতীতি জন্মে। এককালে এ সকল 

দেশেও সংঙ্কত ভাষা অন্থশীলিত হইয়াছিল 

বলিয়া বোধ হুঘ, কিন্তু, তাহার কোন প্রমাণ 

পাওয়া যায না। স্যতরাৎ্ ভথা হইতে 

প্রাচীন সংস্কৃত বর্ণমালার কোন সন্ধান 

পাইবাঁব সম্ভাবন। নাই। তথায় অস্মদ্দেশ 

প্রচলিত পুরাণংদিব প্রচলন আদৌ নাই। 
সেখানে পিতকজাতকাদি ই ধর্া-গ্রস্থত্থানীয় । 
অধিকস্ত, তত্তদ্দেশবধাপীর। আজ পর্যাস্ত লিখন- 

পঠনাদি সর্ধবকার্ধারভ্ভতে এতদ্দেশীয় দিগের 

শ্রীশীদুর্শ', জ্রীশ্ীহরি, প্রভৃতির ন্যায় “নমে। 

ভূতার” “নমো তপ্য ভগবতো” ইত্যাদিরূপ 
বুদ্ব-ম্মরণ-প্রণামাদ্দি ক্রিযাব অনুষ্ঠ।ন কবিয়। 

থাকেন । একাঁবণ তাহাদেব গ্রস্থার্িব বম2- 

ক্রম ঠিন হাজাব বহৎসবেষ উদ্ধ বলিষা 

কল্পনা করবা যাম না। জ্ুগ্লেগ নামে এক 

গণিত-বিষয়ক গ্রন্থু শামবাসীদিগের মধ্যে 

প্রচলিত আছে । তচাদেব ধানণ। যে উচ। 

প্রথম কলে (প্থোনম্ম কব) ব্রহ্মা (ক্রোম) 

| দ্বারা বিধচিত হইযাছিল। উহ্াাব ভাষ! 

ূ সংকফ ত৪ নে, তাহা হলেও শী হয় তাহা" 

| দের এ ধারণ! বিশ্বাস যে।গা হঈতে পাবিভ। 

রর থচ পালীও নঙ্থে ; কারণ প্রাচীন পালীভে 

| উ হার দীক1 প্রদত্ত হয়ছে? আমাদের 

ৃ 
ূ 
পা 
ৰ 
| 

বোধ হয়, উচ%াও একক্সপ ভিন্নাকারের 
নংন্ক,ত। দূরত্ব-বশত কিঞিৎ, ভিন্নাকার- 

রগ্রহ করিয়।ছে। যাহা হউক, যদি 

আমরণ উক্ত গ্রন্থের প্রাচীনতম কোন হস্ত- 

লিপি পাইতাম, তাহ হইলেও কতকপরি- 



রি ০ রস সী বিলিন 

হইত্তে পারিত। আমাদের বিদ্যা বুগ্ষি 

জ্ঞানভ আঅভাল, সৎসারের জআথু পরমাণু হই- 

তেও আমরা ক্ষ্ধ। কিন্ত দুরাকাজ্ষাদোষে 

দুঃসাধ্য ব্যাপারে হুন্তক্ষেপ করিয়াছি; পাঠক 

গণ যে আমাদের কাছে এবিষয়ের সম্তেষ- 

জনক মীমাংসা পাইবেন, তভীাহাদেব সে 

আশা যেন একেবারেই না থাকে | উশ্বব- 

দন্ত শ্রবণ-শভ্তি থাকাতে ভালমনা সকলই 

শুনিতে ক্র; আগমাদের, 'কথাগুলিকেও 

উহার্দের একতম ভাবিয়া শুনিযা লইবেন 

এইমাত্র অন্থযোধ | নতুবা, একট। সিদ্ধান্ত 
ভানিলাম ঘলিবা যে আপনারা আনন্দে 

অধীর হইবেন, মাদৃশ জনেব কাছে, তাহা 

শশবিষাণবত্। নাম মাত্র পধ্য।মিত ভিন্ন 

জ[|ন কিছুই নহে । 

এক্ষণে সাহেবদের 

4১190 ৮০1) বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যাউক। 

তাহারা বলেন, যে, পুব্বে ভারতবর্ষে ভক্ত 

দুই প্রকার বর্ণমালার প্রচলন ছিল; সিন্ধু- 

নদের সমীপস্থ জনপদ জঅমুহে 4780 

$১০]৮ ব্যবহৃত হইত । ইহা আপবীকারপীর 

মত দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত বা পঠিত 
হু । আর হিমালম হইতে 

10150 17911 ও 

পশ্চিমে ভজ্জর 

প্রদ্দেশ এবৎ পুর্বেব গঞ্জাম রাজ্য ও সিৎ্হল 
দ্বীপে 11১01901781) ব্যবহার দেখা যাইত ; 

ইহা হইতেই ভারতায় অন্যান্য বর্ণমালার 

সমুৎ্প(ভ্ত হইয়াছে । অশোকের খোদ্দিত 

লিপি সমূহে উভর়বিধ বর্ণমালাই পরিগৃহীত 
দেখা যায়। 

41020172815 ও 10900 12211 আব- 

শ্যই সাহেবদের দেওয়া নাম। তাক্ক। যে 

আড়াই হাজার তিন হানার বৎসর পুর্বে 

মাথে জআ্ঞমাদের ভাবনার পথ পবিষ্কত 

বঙ্গীয় বর্মমালার উৎপত্তি-বিবরণ । 

টিটি 

পপ 

প্রচলিত ছিল, ইহা কখনই সম্ভব 

আমপা যতগুলি অশোক খোদিত প্রস্তর 

লিপির বিধবণ পাঠ করিগাছি, তাহাদের 

একটিও দক্ষিণ হইতে বাঁমে লিখিত নহ্ে। 

সাহদির বাজার্দিগের প্রাচীন আববিক 
অক্ষরে লিখিত অনেক মুদ্দ। দেখা যান, 

অক্ষবের অস্পইতাব জন্য নোঁধ হয়, দেই 

শুলিতে সাহেবপেল ভ্রন হঈইয। থ।কিতে। 

প্রাচীন ভাষ! বা অক্ষরের স্বরূপ নির্ণ। গুরু- 

তর কথ ; তাহাতে ভ্রম হয না, এরূপ লোক 

অতি বিরল । যাহা হউক 17019) 1১৮1 ও 

৮ । 

471৮0 1১918 খন সাহেব দত্ত নাম, তখন 

আব উচ্ভাব বিচাঁরাদি বা মীমাৎস। কিইবা 

করিব! ফলতঃ ষে কোন প্রাচীন বর্ণমালা 

ভারতে দেখ বায়, সকল গুলিই (অবশ্য 

যাবনিক ছাড়া) দেবভাবাব অক্ষর-মূলক, 

তাহাতে আর ঠিলাঞ্ধও সন্দেহ থাকিতে 

পারে না। এইবার আমর] নানা সময়ের 

ন[নীরূপ অক্ষরেব বিববণ বিবৃত কবিতেছি । 

পাঁচসহম্রবৎ্মবপুর্ষধে কিরূপ অক্ষর প্রচ- 

লিত ছিল, তাহার কঙতকট। নিদর্শন পাঠক- 

বর্গেব সম্ম,থে প্রদত্ত হইতেছে । অবশ্য এত 

প্রাচীন কলের হম্স্রাক্ষর দেখি সকলেই 

সন্ত হইবেন, তছুপরি আবার ইহার বিব- 

রণ শুনিলে সকলেরই আহ্লাদেব পরিসীমা 

থাকিবে না। কৃষ্ণ দ্বৈপাষন বেদব্যাস শ্রীমত্তা- 

গবত নামক অতীৰ উপাদেয় গ্রন্থ প্রণযন 

করিয়াছিলেন, প্রকথা সকলেই অবগত 

আছেন । পাতিয়ালার মহারাজের বাটীতে 

অদ্যাপি একখানি অতীব জীর্ণ কোর্টিকীট- 

দষ্ট আ্রমস্তাগবত আছে) এইরূপ প্রবাদ ষে 

এ পুথিখানি মহাপুরুষ ব্যানদেবের শ্বহুত্য- 
লিখিত। উহা কোনরূপে সংগৃহীত হইয়। 



৯৯০ বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী | 
পা মা ০০০০ 

এতাবৎ কাল পর্য7স্ত উক্ত রাজব।ঠীতে স্ুর- 

ন্সিত এবং প্রত্যহ পুছিত ও চন্দন চর্চিত 

ইইয়া থাকে । ভুযোগ পাইলে এবং অর্থাদির 

পাব প্রলে।ভিত হইলে, পুজক ব্রাহ্গণগণ 

পুথিখংনি খুলিয়। কাহাকে কাহ্াকেগ অক্ষ- 

বের আকুতি দেখাইয়। থাকেন। এক্ষণকার 

কোনও লোক আব প্র ভক্ষর প1১ করিতে 

পারেন লা। শুনা যাধ) কয্েক্ক বনব পুক্ৰে 

এ রাজ্যে একজন প্রমাণ বনবাসী 

যোগী আনিথাছিলেন, তিনি নাকি খর গ্রন্থ 

পাঠ করির। সকলকে বিমোহিত করেন। 

খা! হউক, মদীয়াধ্যাপক প1তিয।লার মহা 

রাজের সভাপগ্িত, সর্বশান্ত্রপারদশী আমুক্ত 

লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দিথধগয়ী মহাশয় অহনক 

ক. আমাকে ই ঢাবিটী অক্ষরের নিদর্শন 
এপ্দান করিয়ছেন; সেই গুলিইহ বথাবথ 

খোদত কি? পাঠকবর্ণের গোচতর অপণ 

কিন্ত সে গুলে ককি খকি্জাব 

কান বর্ণ তাহা নিণুষ করিতে পারি নাই । 

সেজন্য পাঠকগণের ক্ষেভ হইবে বটে, কিন্তু 

আর উপায়ান্তর নাই । 

পর্ব ত- 

করিলাম । 

ন্ধি কবি, তহাতে 

[মি রলিয়।ছিলাম, ভাগবতের গোড়াতেই 

ছল্সাদ্যস) আছে, আপনি ক্র চাঁবিটি কেন 

গতিকে লিখিয়। আনিবেন, তাহা হই রা 

“জা” এইটি শ্ম5 এইটি “ছ্য) 

কিন্তু উক্ত পু্থ 

এথম কথেক পুষ্ভী এত জীর্ণ শীর্ণ 

গর এইটি 

রূপ বুবিণা লইতেত পালি ও 

ভ।গবতের ৩ 
১ 

কাটদউ ও বিলুপ্ত হইয়া গিষাত্ছ, যে তাশ্া- 

দেও অক্ষরে আর আন্রতি শ্রকুতি কিছু 
তি 

চি 

€₹বধগম্য হও? 

ত।হ। দেখিয়াই সকলকে মনত 

হহব | নিয়ে দেখুন । 

[ভ মিটাইতে 

ন।। অতএব যাহ। পাইয়াছিঃ 

অক্ষরগুলি যেমন পাইয়াছি, তেমনি 
দিলাম, কিন্তু মূল পুথিতে উহাদের আকার 

ই] আঅপেক্ষ! ক্ষুদ্র কি বৃহৎ তাহ!জানি না | 

একজন শ্বেতক।য় পুকষেব হন্ডে এই অন্ধ 

সন্ধ(নের ভার থাকিলে, তিনি উহাদের 

আকুতি এক ইঞ্চির কত অংশ ঠিক করিয়া 

স্কেল করতঃ লিখিতেন ,দেশীয়দের এ জব 

ধরণাতেই .আইসে না। যাহা হউক, 
পাঠকবর্ণের মধো যদি কেহ সুযোগে উহ" 

দেব কতকটা তথা!হুসন্ধান কবিতে পারেন, 

তাঁহ1 হইলে বড়ই সখের বিষয় হয়। 

অশোকের বর্ণ(বলীব সঙ্গে ইহাদের 

কোঁনটাবই সামগ্তপ্য লাই । কেবল শেষেবটি 

যদি “ক হয, তাছ। হইলে ওটী কতকটা। 
পৃন্বকালেব বটে। অশোকের 

টি ক দেখিতে ঢেবার হ্যায় । এট 

পক্ষ অনেক পুর্রেব বলিয়া হয়ত, 

রে ঢেধাব মত হয নাই; না হইলেও 

কতকটা মে তদ্ধাপ ইক নিঃসন্দেহ 7; বোধ 

হশ খুব প্রাটখন কালের “ক” উব্ূপই ছিল, 

প্রমে ক্রমে গানারূপে পরিবিত হইয়াছে । 
আমরা উচ্গাকেই ব্যাসদেবের অর্থাৎ পাচ 

সহশ্র বৎসর পূর্ব কলের “ক? ধরিয়া লই- 

লাম; ক্রমশত ককারেব আকা যেকপ পরি 

বৃত্তি লাভ করিয়াছে, যথ।যথ তাহই।ই প্র 

শত হহতেছে। 

পরখ অড়।ই হ্বাজাৰ বহসর পুর ককা- 

“কর মৃত 

পদ 

ত। 

নের আকার +4+এইরীপ ছিল, ক্রমে অশেতকর 

নী রা এইরূপ | ৪ হ্ঃ ও র্ র পর 

রি, সপে আনাদের বোধ হয়, 

এই ককার আরও পশ্চিম দেশে গিয়া 

| তামালীর ককারব্ূপে পরিণত হুইক়াছে। 



বঙ্গীয় বর্ণমালার উত্পস্ভি-বিবরণ | 
৯২১, 

ভাল ককফাবেব আকার রী, এইরপ; ইঙ্া 

হইতে অথব] পুর্বাবন্তী চতর্থ কক'ব ভই- 
তেই প্রীন মাগবীর ককারেক উৎপত্তি 
ভতদয়1 গাক্িবে । জ্রীচীন নাগবীব ককাবের 

আা'ক।ল ন্ 'এইবাপ । বর্তমান “দবনাগাবর 

ককার্নিব সপ্ত ইহার প্রাপভদ এই ষে, 
ইকার মাল।টি কেবলমাল গাকদিকে, অর্থ, 

বামে প্রসবিন্।; ছুই দিকেই নাহ আব 
ইার ক্দ্দভাগটি অধিকতব দীর্ঘ। 

তিব্বশহীয ভামাব আনেক অক্ষরের 

আকুতিতত বাঙলার অনেক অক্ষর উতুপন্্র 
হঈয়া।ছ। কিন্তু উহার ককাস্বব আকাব 

বদ কদাকাব। পর্ধনর্ী কোন ককাণরব 
সঠিকই উ্'র সমতা! লেখা মায় ন যাহা 
শন, 

বাঙ্গালা কচঙাতবৰ 

শা” 

হল । 

কুণুলীণ উপনেউ মাতা পড্ডেঃ ভ'হ! হইলেই 
যখন উঠ] প এইরূপ দাড়।ইযাছিল তখন 

হা হইতে বাঙ্গালা ক উৎপন্ন হইখাছে। 
১২1১৩ শত বসব বাঙ্গালাভাষাব বধঃক্রম, 

ইহা আমবা বাঙ্গাল জামার বষঃক্রম বিচটরে 

প্রমাণিত কবিষছি । বলালমেনের মে সকল 

খোরঁদিত লিপি আ'মবা পাইয়াচ্চি, উক্তান্দর 
অন্কবঞগ্ডলি কক বক্ষালপা ও কতকট। হ্রিন্দীর 

মত বোধ হয। ইগাতে শ্বতই এইকপ 

অনুমন হইবে, গে নাগবী হইতে বাজাল। 
অন্পংলের উৎ্পন্ভিব উ্।ই সন্দিষ্তল | 

কবর বিচাব একতকমে লিম্পন্্ তঈল। 

এক্ষণে খর আকুতি নির্দেশ কবা যাক! 
ব্যাসাদপুবব তস্পলিগিত খ কিকপ, ভাকা 

* সাহেবদেন অনুমান, মধা ভ' সিষান 

বর্মাল। প্রাচীন নাগবী অক্ষবের পূর্বাবত্তী ; 
এ অক্ষ৭ লিউ ভিবব হীধ অক্ষরের জন্মদ ত1। 
আমনা এই অক্ষণ্ছঠলি দোথষাছি) ভিব্বভীষ 
অন্গবের ন্যায় শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বটে; 
যদ্দ কেবলমাত্র এই সমতা দৃষ্টেই উহাকে 
তিব্বতীষ বর্ণমালার জনক বলিতি হয়, 
বলিলাম) প্ররুতপক্ষে কিন্তু বর্ণগুলির 

কৃতি সাম্য খুবই জল্ল। | 
এডি 

০ ০৮ পাশি শসা শশী পাীপীস্পাশাপিশাশিশীপিপপলাত পপ শাশপপীলিপাশা 

উলিগখিভ পতন নাগধ্ীন ককার | 
কালকরুমে উত্ত 

কক।পেন ঘাড় ছাট হইয়।যাঁঘ; এমন কি 

৷ আকারে 

টিন সি পিপল শশিশীস্পাট শশী ীশি শিস 

শশা পিল, 

কিন্তু, 
আড়াই ভাজার বৎলবের যে সকল তিম্পি 

আমরা মালি কবিতে পারি নাষ্। 

আ(মব। দেধিযাছি, উতর খাব আজি” | 

এইরূপ | করুম উতা হইতে | এইনপ 

সাকার হয। তহত্পকে, উচ্ভা হইতেই পালি 

ভাষাষ খকাবন অ'কার [১ এইঈকপ 
দাড'য | উইল পরব কি গ্পাচীল লাগরী, 

কিভিবধলীয় কর্মাবগী, ক্ষি মধ্য এপিযার 
বর্ণন'গ', শি উত্কল দেশী আক্ষর সকল, 

কোনটী»ই খ বাচা ল। খাব কন জণশগ তি ও 

ভচ্তন্য আনা দিল খালি তত অভি শি 2 

কালকে লিন লগ ১ ৮. করিত তত ৯42 4) 

বিযৃক্র হইব ৮] এটকণ অকাত 2. টস 
বঙ্গীয় খকাবরাপ পথিণত হইফ গর্দক | 

এপ্ৰাইিত বঙ্গখধ খবাবের আল ৫শ পূর্ব 

লীগ আম!াদেল 
নমলাহঙগা চিত তই জাল ভা" । 

1 কিচ্ক আড়!ই হাঙ্ছাব বৎসাবর পরে গল্শবর 

| আকার 1১ এইজপ ছিল,তাহ। জানা গিযাছে। 
সমতে উহা ০) এইরূপ 
সহ উহাব পন্বর্জ্ 

কালের অর্থাত গুগুবৎশীন বা্সগাদিগের 

র'জাকালেব ঘে সকল মুর দেখা গিষাছে 

উন্ভাব গকার 11 এ্টবপ। না? ই 

কইতে মধা এসিষান নাগরীা আক্ষবের 

গকাবর উৎপন্ন হযাছে কিন1। আক্তি-সাম্য 
কিন্তু ভযিষ্ট পবিচগ তয় উক্কার অ'কাব 

5 এইরূপ । ইহাঁন পসই তিক্বতীয ও পুরা, 
তন ন।গবীত্র বর্ণমাল| কিছু শ্বতজ্্র ভাবে 

গকাবের অক'ব পলিতাহ কলিষা থাকিবে। 
অর্থীৎ, কাব কান পর্ষান্তা উনার উিপস, 

ভাগটা “গালাকাব দেখা যাঈতিন্িল, এই 

ছুই শভাযষাম আনা নজ্জস যায় না? 

ঞসক্ষ 1৭ উঠা ত]এঈ৪কগে পরিবর্তন £স্যাছে । 

বর্তবাশ কালে নাচন” গকাত কা এইরূপ রশ 

উ ৬ইতে ।কন্ আামাদে বংঙ্গালার গ উৎ- 
পন্ন নে  পাঙালাণে ও কক লীয গকাব 

হইতে উৎ্পনতর । 'ৎকপ্গষ ভাষাৰ গকারের 

আকুতি £71 এই প্রক1ত, গোলত্ জাম্যে 
উহ হইতেই বাঙলার গর উত্পতি সবহ- 

ক্রমে অশো কর 
সগবিণত 

দেন 

দেখ? 

শি 



ল চি 

৯৯২, 
ধা ১ হর 

মি 

কেংঅনুমিত হছ 
: পুবিপক্ষ হইতে পারে, যে প্ুগাতন লাগব 
শরবত ওৎকলীঘ বর্ণমালা উহ্ধার গর অন্ধু- 
ফরণ করে নাই কেস % ইহার উত্তর এই ষে, 

উৎ্কল ভাষা! অনেকটা তেলে ভর 

নিকট খণী) পরর্বকার গোল গ হইতে? 
ছেলেওল গ হয়; পষে উত্কলেও গছ 

গোল ভাব আছে, ক্রমে বাঙ্গালায়5 সেই 

ছ্াব সম্পূর্ণ বাজায় রহিয়াছে, অতএব উহাই 
বাঙ্গালার গকাবের মূল। 

ভূত বর্ণেব উৎপত্তি বিবরণ শেষ 
হল । এইবার চতুর্থ বর্ণের ক্বরূপ নিণীত 
হইবে। কিছুকাল পুর্বে এদেশের ঘর 
আকৃতি স্বতত্ত্র ছিল; পুর্বকার শুরুমহাশয়; 
গ্রণ আনাগোনার ঘ লিখইতেন । আন।- 
গোনার ঘর আক্রতি কিরূপ, তাহ। বোধ 
হয, পাঠকবর্গ বিস্বৃত হন নাই । অশোকের 
সময় হইতে গুণুবংশীয় রাজান্দের বাজ্যকাল 
পর্যন্ত আনাগোন। "ঘরই প্রচলন ছিল । এ 
সময়ের ঘ 11 এইন্ধপ আক্ুতিবিশিই্ । ইসা 
হইতেই পুরাতন নাগশীর ঘ টে এক্টরূপ 
কারে পরিণত হয়| ইহাই ওৎকন্পী? 
স্বকারেব জনক; উত্ককল বর্ণমালার গকাৰে 

এই অ|কাবের অনেকটা! সৌনাদৃশ্য অ.ছে, 

কেবল উপরিভাগটি গোল, এইমাক বিশেষ । 
এই শুঁৎকলীয় ঘ কি পুরাতন নাগদ্দীপ ঘ 
হইতে বাঙ্গালা খ উৎপন্ন হয় নাই । বর্তমান 17 
নাগবীর ঘ হইডেই বাঙ্গালাব ঘ হইয়াছে। 
ছইটি ঘ পাশাপাশি রাখি দিই একবার 
সষ্টিপাত করিলেই উহাদের আকুতি সাম্য 

. স্পট্ন্ধপে পবিলক্ষিত হইবে ।ঘ ঘ | অতএব 
€েশ জানা যাইছেছে, বর্তমান দেবনাগরীয় 
বই আমাদের চতুর্থ বর্ণের মুল । 

শব্বোৎ্গন্তি স্থলে পুর্বে আমবা! যেমন 
দেখাইয়!ছি একটী মেখলিক শঙ্কা পরপণনর্তয 

: ভাষায় ক্রমশঃ কেমন পরিবৃত্তি লাভ করিয়া 
শেষে এক নুতন শব্দ ভইযা উঠিয়া; 
ঘড়ই আশ্চর্যের বিষদ্ব, বর্ণে।ৎপত্তিশ্থলেও 
এই নিয়মের বাতিক্রম হয় মাই? ইঙ্াাতেও 
পুর্বাপর অল্লাধিক সামঞ্ুপ্য প্রত্যক্ষ. পরি- 
দৃশ্যমান হইয়া থকে । পূর্বাপর অগ্পাধিফ 

চারার গা যাহ এারারারানারাডাপারাহাইরাারারাগারারি 

র 

র | 
র 
ৃ 

ৰ 

হাদৃখ্য পশনই র শ্রযাশেণ আধখল 
বল। ককারাক বর্ণচতুষ্টযে এই রীতি 
সপবত্ো ভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে । এক্ষণে 

| পঞ্চ বর্ণেধ বিষয় 'ালোচন! কর] যাউক । 

্পচস শচীন কাল হইতে অশোকের , 
সপ শান্ত আম দেখিততিছি ডাব আকুতি 

1 এংরূপ। উহার পরবর্তী কালে এবৎ 
গুবংশখয় বাজাদিগের সময়ে এ রি 
নিম্স্থ সরল বেখাটী ঘগ্রাভীগে ঈষৎ বক্র 

হইয়া অধেোমুখ অর্থাৎ সে এইপ্প আক্রুতি- 

বিশিই ভইয়] পড়ে । আতঃপর আমবা দেখি” 

হেছি তি শী ভাম্াবঙ ঢু এইরূপ । ইন্তি 
পা মধো পুবাতিন হাগরীতে ড ডক্চাববহ আহত 

পবিগ্রহ কনিয়াছে । বন্মান দেবশাগনল 
১ ১৯ পর্থম বণের্ব আকুতি ভু এইরূপ 1 উচ্া 

হইতে আমদের মাথাপাগড়' ড হইবার । 

প্রথম পঃচটিল বাব ছুলাগুযযাসি » উদ্ধত 
পর্তি গ্রদর্শিও ছল । আঅপবাপবৰ বণেবগ 

ভ্জ্রপ প্রদর্শন অঞাশাততহ আমর প্গিত 

রাখিলাম । কারণ, ইহাতে লানাবিধ আক্ষ- 
রের সমাবেশ কায, কাধ্যন্ট বড়ই বাধ- 
সাধ ও গুডুত সয় ঘসে হইয। গড়ি, 
য়া 1 যদ ক্ষথন ইহাধি দ্বিতীদ্ সহঙ্গতথ 

করিবার আবখযক হয়, তৎকালে বক্রী কারা 
যথাযণ সম্পন্ন করিব 7 আস্ারণ এই শ্লেই 

আমাদের খ্রস্থসমতর ভইল 
শসা পাশ ০৩ শা ২ 

এনা] 
চে 

* এতাবতকাল পর্ষান্ত আমবা আনেক 

তাক্ষবেধ নাম কথিলাষ ; কিন্ত, তিন্বতে আব 
এক বকমের জক্ষর আছে), মেঞুলিকে 

“বর্ড,+ বর্ণমালা বলে। ইন্যার ঘন্মেক (প্রায় 
সকলই) অক্ষর ব্জীয অন্পলের ভুলাকাব । 
যিনি বক্গান। অক্ষর পড়িতে গাদেন। ভিনি 

দেখিলে অনাদামে এই অক্ষরগুলি ও 
পিছে পাট বেশ 1 ইহাদিগকে কেহ কো 
১১) ৩ পাত বস পুর্লো ম্গধদেশ কছিতে 
ভিব্দতে সমানী* বলিল প্রমাণিত কদিলেওু 

আসা এগুলিকে আধুনিক বলিযাই বিশ্বাল 
করি । তজ্জন্য, ইহাদের শসহ্বন্ধে ০কোন 
কথাই বলি লাই, নতুবা ইহাদের সক্কিত 
বঙ্গাক্ষবেব যেকপ আকুতিসাম্য।, ভাঙতে 

প্রথম দুটিতে অনেকেই ইহাকে বঙ্গাক্ষর ন। 
বলিয়্। থাকিস্কে পারিবেন না। 

নল । 

রি শীটিল 
















